
Robust bustader i 
Grødelandsvegen 23

Storstova torsdag 16.september 2021

Informasjonsmøte



Program 

• Velkommen, Kommunalsjef samfunn

• Behov for robust boliger i Time, Virksomhetsleder -
Psykisk helse og rusarbeid

• Politiske vedtak, Kommunalsjef omsorg

• Reguleringsplan, Arealplanlegger

• Utbygging, Prosjekt – byggeleder

• Naboers interesse, Reefeltets Vel

• Innspel fra salen

Kl.17.00 – 18:30 



Behov og ide



Behov og ide



Nasjonale føringer for kommunal boligpolitikk
• Nasjonal strategi for den boligsosiale politikken 2021 -24, Alle trenger et trygt hjem,  

• Kommunen har ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med egnet bolig, og styrke 
den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet. Som vanskeligstilt på boligmarkedet regnes 
personer som av økonomiske, sosiale, eller helse- og omsorgsmessige årsaker ikke kan ivareta 
sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe og/eller beholde egnet 
bolig. Hovedkategorier av vanskeligstilte er: 

o Enkeltpersoner og familier med lav inntekt

o Flyktninger

o Personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming

o Personer med rusavhengighet og /eller omfattende psykiske lidelser 

Kartleggingar i arbeidet med boligsosiale planar viser at Time kommune til en hver tid har behov for 
5-10 Robuste boliger for innbyggere med rusproblematikk.

Time kommune har i dag ingen Robuste boliger for denne målgruppen



Behov og ide



Politiske Vedtak i Time kommune

Tomten på Ree ble kjøpt med utgangspunkt i vedtatt boligsosial handlingsplan 2015-2019:
Arbeidsmål: Finne tomter til boliger for rusmiddelavhengige som er skjerma men ikkje ligger for 
usentralt

Bustadplan 2020-2040, Vedtatt av Time kommunestyre 15. september 2020:
2022: 3 Robuste bustader for menneske med alvorleg rusproblematikk utanfor ordinære 
bustadområde. Utan bemanning tilstades, men med tett oppfølging
2026: 2 fleire robuste bustader

Budsjett Timeplan 2021-2024 vedtatt  av kommunestyret 15. desember 2020:
Robuste bustader, Re
Det er budsjettert med 5,2 millionar kroner til kjøp av tomt og riving av eldre bygningar på tomta i 
Grødelandsvegen i 2020. I 2022 er det sett av netto 3,6 millionar kroner til oppføring av ein del av 
bustadene
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Utbygging
Byggeprosess Framdriftsplan

Politisk vedtak
• Økonomiplan

Politisk vedtak
• Kalkyle
• Forprosjekt

Politisk vedtak
• Budsjett

Nå
Høst 
2021

Høst 
2022

2023Høst 
2020

• Tomtebehov
• Arealbehov/

romprogram



Utbygging
Romprogram og utforming



Utbygging
Eksempel 1 på boligens utforming 

4 Robust boliger på Brattebø i Sandnes - 2019



Utbygging
Eksempel 1 på boligens utforming 

4 Robust boliger på Brattebø i Sandnes - 2019



Utbygging
Eksempel 2 på boligens utforming 

2 Robust boliger på Dybingen i Sandnes - 2019



Utbygging
Eksempel 2 på boligens utforming 

2 Robust boliger på Dybingen i Sandnes - 2019



Utbygging
Eksempel 3 på boligens utforming 

2 Robust boliger på Bogafjell i Sandnes - 2020



Utbygging
Eksempel 3 på boligens utforming 

2 Robust boliger på Bogafjell i Sandnes - 2020



Utbygging
Eksempel 3 på boligens utforming 

2 Robust boliger på Bogafjell i Sandnes - 2020



Kontaktinformasjon

• Virksomhetsleder - Psykisk helse og rusarbeid, Bjarte Sælevik
• Bjarte.Saelevik@time.kommune.no tlf.:45452648

• Utbygging, Prosjektleder, Khalid Khalifa
• Khalid.khalifa@time.kommune.no tlf.:92510241

• Planprosessen, Arealplanlegger, Laila Alvestad
• Laila.Alvestad@time.kommune.no tlf.:51776123


