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1948 1951 1958 1988 1999 2000 2003 2011 2012 2015 2017 FUTURE

Selvaag Bolig - tradisjoner og skaperkraft

The Ekeberg 

House 

Industrial

production

Veitvet

area

Terraced

buildings

The Gullhaug 

House

Løren area

Modular 

construction

Pluss: Housing 

with extra services 

50 000 homes

completed 

Listed at Oslo 

Stock Exchange

Sold homes for 

NOK 3.2 billion

Housing for all



3



4

Trondheim
400 boliger under 

utvikling

Stockholm
402 boliger

Stor Oslo 
652 boliger

Bergen
145 boliger

Stavanger
315 boliger

Kristiansand
246 boliger

Velprøvd konsept

 Selvaag Pluss Service. 

Serviceselskap heleid av 

Selvaag Bolig

 Drift av1500 Plussboliger i 13 

prosjekter siden 2004

 Oslo, Drammen, Stavanger, 

Kristiansand og Bergen

 Stockholm

 15 ansatte vertskap

 1000 Plussboliger under utvikling i 

Oslo, Trondheim og Stockholm
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Plussbolig®

Med en Plussbolig får 

du hotelservice med 

på kjøpet

Livsstilskonsept for en 

enklere hverdag med 

trygghet, service og 

opplevelser
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Boliger for vår tid

 FELLESSKAP: I en Plussbolig er man  del av et fellesskap, selv om 

man bor for seg selv

 LIVSLØP: Plussboliger er tilrettelagt for et lang liv, med  

livsløpsstandard og et bredt servicetilbud

 MANGFOLD: I Plussboliger har barn, voksne og gamle et 

fellesskap

 LIVSKVALITET: Samvær med gode naboer og følelsen av å være 

en del av et  fellesskap gir livskvalitet

 DELING: Deling av funksjoner  er arealeffektivt, og gjør at flere kan 

bo godt og sentralt

 KLIMA: Felles bruk av arealer krever mindre energi og gir lavere 

klimautslipp, både i bygging og drift
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INNBYDENDE FELLESAREAL
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Serviceområde 1. etasje. Inngang fra gatetun

 Privat Lounge. Smakfullt innredet og utstyrt

 Tilgjengelig mellom 06.00 -24.00

 Bemannet resepsjon. Vertskap tilstede alle 

hverdager 

 Dagens aviser og magasiner

 Kaffebar

 Peis og bibliotek

 Møterom for private møter

 TV-krok

 Trådløst nettverk
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TIL HVERDAG OG FEST



11

Serviceområde nedre plan 

 Selskapsrom med plass til 60 

personer 

- Fullt utstyrt med glass og porselen for 
enhver anledning

- AV-utstyr  og musikk for møter og 

middag

- Tørrskodd atkomst via garasjen 

- Utgang til solrik terrasse

- Benyttes til kl. 02.00 ved private 
anledninger

- Leie = renholdsavgift

 Romslig kjøkken og grovkjøkken 

Utstyrt både for hobby - og 

gourmetkokken

 Toalett og garderobe
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TRIM OG TRENING
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GJESTEROM FOR FAMILIE OG 

VENNER
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AKTIV HVERDAG
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SOSIALT OG GODT NABOSKAP
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VERTSKAP
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Plussbolig® - færre bekymringer, flere muligheter

 Pluss Basis – det faste servicetilbudet

 Resepsjon med nøkkelservice

 Ferie og fraværservice - tilsyn av din bolig ved reiser

- vanne blomster, oppbevaring av post og aviser

 Enkle budtjenester, mottak av pakker og post

 Hente/levere til renseri, skomaker, apotek og 

gaveinnpakking 

 Koordinere utleie av el-biler/el-sykler/gjesteleiligheter

 Informasjon og kommunikasjon. Nyhetsbrev hver uke

 Pluss Meny - formidling av tjenester etter behov

- Renhold i hjemmet, catering, bilpleie, vaktmester, håndverker, 

fysioterapi og praktisk bistand 
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Plussbolig® et trygt valg

 Selvaag Pluss Service tar ansvar for 

konseptet

- Ansetter vertskap og vikarer når det trengs

- Drift og vedlikehold av serviceområdet

- Etablerer samarbeidsutvalg 

 Serviceavtale med sameiet i 20 år

 PlussBasis 

- Det faste servicetilbudet – fra kr.1000.- per 

måned 

 PlussMeny 

- Et utvalg tilleggstjenester som kan kjøpes etter 

behov

 Ingen aldersbegrensning ved kjøp
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Strategi

 Digital serviceplattform

PLUSS DIGITAL
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 Spesialutviklet APP for Plussbolig konseptet 

 Tilgjengelig på smarttelefon og nettbrett

 Komplett digital plattform for service og 

tjenester  

 Sensio utvikler sømløs integrasjon for 

smarthus funksjoner, velferdsteknologi og 

trygghetsløsninger 

 Lanseres medio 2020

Pluss App



21

PLUSS = ØKT LIVSKVALITET
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