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Tromsø
155 boliger

Trondheim
550 boliger

Stockholm
103 boliger

Stor-Oslo 
7 667 boliger

Bergen
156 boliger

Stavanger
1 803 boliger

Selvaag Bolig ASA

� Tomtebank til 10 500 boliger

� Satser i Stor-Oslo, Rogaland, 
Bergen og Trondheim

� Definerte boligkonsepter for 
ulike behov

� Industriell filosofi

Andre
310 boliger

Tomtebank per 30.6.2014



� Leiligheter i utkanten av de store byene 

� Enkel standard, solid kvalitet

� For ungdom og førstegangsetablerere 

� Leiligheter, rekkehus og eneboliger i og rundt de store 
byene

� Solid kvalitet, velprøvde løsninger og et gjennomtenkt 
bomiljø 

� For enslige, samboere og familier

� Leiligheter sentralt i de store byene 

� Høy standard, varierte fellesarealer, vertskap, opplevelser 
og service

� Livsstils boliger med det lille ekstra for mennesker i alle 
aldre

Boliger for alle



Prosjekter i Trondheim

� Prosjekter i salg / produksjon

� Lade Alle 67 – 69

� Prosjekter under utvikling

� Krydderfabrikken Heimdal

� Industriveien 1 Heimdal 



Lade Allé 67-69



Oversikt over prosjektet



Lade Allé 67-69

� Totalt 221 leiligheter, fordelt på 6 salgstrinn.

� 1. salgstrinn lagt ut i markedet juni 2014.

� Salgstrinn 2 og 3 i salg hhv. august og september 
2014.

� Salgstrinn 1- 3 under produksjon.

� Resterende salgstrinn i markedet 2015/2016.

� Start og Hjem boliger.

� Modulproduksjon.



Krydderfabrikken Heimdal



Krydderfabrikken Heimdal

� Ca. 100 leiligheter så å si på Heimdal stasjon

� Prosjektet er i dag under regulering, og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Heimdal Sag Gruppen 
AS og Selvaag Bolig ASA

� Det satses på Startboliger i prosjektet, med noe 
innslag av næring

� Leilighetsstørrelser fra 25 kvm til 70 kvm

� Prosjektet er planlagt fra 6 til 8 etasjer, og vil bli 
plassbygd.

� Stipulert i salg fra medio 2016



Industriveien 1 Heimdal



Industriveien 1 Heimdal

� Omtrent 350 til 400 leiligheter i Industriveien på Heimdal.

� Prosjektet er i tidlig fase regulering.

� Det satses på Hjem og Startboliger.

� Prosjektet vil inneholde leiligheter fra 25 kvm til 140 kvm.

� Krydderfabrikken og Industriveien 1 er eid 50 % Heimdal 
Sag Gruppen A/S og 50 % av Selvaag Bolig ASA.

� Prosjektet vil i all hovedsak bli plassbygd

� Stipulert i salg fra 2016 / 2017



Satsing Trondheim

� Selvaag Bolig ASA skal etablere seg som en stor og seriøs aktør i 
Trondheim

� Det forhandles i dag om mange spennende fremtidige prosjekter i 
Trondheims området

� Målsetting om å ligger på 150 til 200 overleverte enheter i året

� Vi har i dag Start og Hjem konseptet i Trondheim, ønsker i tiden fremover å 
se om det finnes noen tomteområder for Pluss konseptet

� Bolig for folk flest 


