
DIGITALT SERVICEKONSEPT PLUSSBOLIGER ®

-utvidelse av tjenestetilbud-
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Kort historikk

Selvaag har bygget og ferdigstilt nærmere 60 000 rekkehus og leiligheter siden 1948.  Selvaag Bolig er et av Norges største 
boligutviklingsselskap og har over 11000 boliger under utvikling over hele landet. Selskapet fokuserer spesielt på 
vekstområdene Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selskapet har også boligprosjekter under utvikling i Stockholm.

I 2004 lanserte Selvaag konseptet Plussbolig® (se s.3 for nærmere beskrivelse av konsept). Plussboligene er 
varemerkeregistrert og det er siden oppstart ferdigstilt 12 boligprosjekter med til sammen nærmere 1500 Plussboliger. 
Prosjektene er geografisk spredd i Oslo, Stavanger, Bergen, Drammen, Kristiansand, Spania og Stockholm.

Gjennomsnittsalder på kjøpstidspunkt er ca 53 år. 55 % av kjøperne er 50+, 15 % 40-50 og ca 30% i aldersgruppen 20-40 år.  
Vi ser at godt voksne spesielt nyttiggjør seg konseptet og at vi i enkelte prosjekter har høyere snittalder ved kjøp. De første 
prosjektene ble ferdigstilt i 2006/2007 så gjennomsnittsalderen i prosjektene har økt fra kjøpstidspunktet.

Selvaag Bolig har flere Plussboligprosjekter under utvikling:

▪ Stockholm, 230 Plussboliger ferdigstilles 2019/2020 

▪ Asker, ca 200 Plussboliger med salgsstart Q1-19

▪ Trondheim, ca 600 Plussboliger med salgsstart Q3-19

▪ Lørenskog, ca 200 Plussboliger under utvikling

▪ Ås/Ski ca 150 Plussboliger under planlegging
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Bemannet resepsjon

Kaffebar

Møterom

Lounge

Treningsrom

Hva er en Plussbolig

▪ En Plussbolig er en livsstilbolig. Målgrupper er både godt voksne og yngre mennesker, enslige og par, 
med og uten barn. Kjøpegruppen er kjøpesterk og kvalitetsbevisste med god økonomi og en aktiv 
livsstil, felles er at de ønsker en enklere hverdag og har interesse for trygghet, service og opplevelser 

▪ Plusskonseptet har følgende kjennetegn:

▪ Felles serviceområde/oppholdsrom levert ferdig innredet og møblert 

▪ Lobby/lounge/resepsjon

▪ Kaffebar med dagens aviser

▪ Selskapsrom med godt utstyrt kjøkken plass til ca. 40 personer

▪ Møterom for 4-6 personer

▪ Treningsrom med styrke og kondisjonsapparater

▪ Gjesterom med sengeplass for 4 personer

▪ Felles hage/takterrasse

▪ Sikkerhetskonsept med boligalarm, vekter og videoovervåket inngang / garasjeport

▪ Felles oppholdsrom eies av beboerne i fellesskap og inngår i kjøpesummen ved kjøp av boligen
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Bemannet serviceområde / resepsjon

Sikkerhetsløsning med vekter

Gjesterom

Felles hage/uteområde

Bemannet serviceområde/resepsjon

▪ I alle boligprosjektene er vertskap til stede til 

faste tider alle hverdager

▪ Åpningstiden kan variere avhengig av antall 

boliger i prosjektene. Vertskapets rolle er:

• Å være daglig til stede

• Bistå med kjøp av tjenester og formidle praktisk hjelp i 

hverdagen

• Drift og tilsyn av felles  serviceområde

• Tilby felles måltider, aktiviteter og arrangementer 

• Organisere husholds- og servicetjenester i boligene

• Tilsyn med leiligheten i ferier eller fravær

▪ Ekstrakostnadene for å bo i denne type 

boliger beløper seg til ca kr 1000 pr måned i 

tillegg til ordinære felleskostnader
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Innhold digitalt servicekonsept

▪ Selvaag Bolig arbeider med utvikling av et nytt digitalt servicekonsept for enkel bestilling 
og formidling av service, tjenester og aktiviteter. Tjenestetilbud i ny digital serviceplattform 
vil bygge på kompetanse og erfaring fra mangeårig drift av Plussboliger. 

▪ For å gi beboerne økt trygghet og sikkerhet planlegges servicekonseptet utvidet med 
digitale helse- og trygghetstjenester. 

▪ Tjenestene skal primært leveres av utvalgte og solide samarbeidspartnere. Alle tjenestene 
bør kunne bestilles via en digital plattform.  Varer og tjenester skal distribueres via 
leverandørens egne ansatte eller tredje parts leverandør. Det kan være ulike 
distribusjonsløsninger. Tjenestene som inkluderes må kunne tilpasses de ulike målgruppene 
som bor i en Plussbolig. 

▪ Eksempelvis kan dette være:

• Medisinsk rådgivning/behandling

• Henvisning spesialisttjeneste

• Trygghets/sikkerhetsalarm

• Helsesjekk

• Velferdstilbud

• Helse- og omsorgstjenester

▪ Norway HealthTech vil bistå Selvaag Bolig i vurdering av aktuelle tjenestetilbud og 
teknologiske løsninger som kan gi beboere i Plussboliger økt trygghet og enklere tilgang til 
helsetjenester

Som en del av konseptet er det ønskelig 

å tilby tjenestene via en Selvaag Bolig 

app


