
Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

Hvordan Norsk Boligutvikler økte 
den gjennomsnittlige andelen solgte 
leiligheter med 50 %

Kundereferanse



Porsgrunn Bamble Borgestad 
Boligbyggelag (PBBL)



PBBL er en av de ledende boligutviklerne i Telemark 
og Vestfold og er involvert i rundt 60 ulike prosjekter. 
Over 20.000 medlemmerhar meldt seg inn i PBBL for 
å være garanterthjemmet de ønsker - når de trenger 
det. Under PBBLs paraply, blir over 6.800 boliger 
administrert i mer enn 300boligselskaper fordelt på 
11kommuner.



I november 2021 inngikk PBBL etsamarbeid med 
QiSpace for å leverevirtuelle 3D-visninger for 
OsebakkenPark i Porsgrunn.



Prosjektet Osebakken Park lanserte byggetrinn 1 i 
begynnelsen av 2021,og byggetrinn 2 i midten av 
2021,hvor de to byggetrinnene inneholdt 47

leiligheter totalt.



Frem til november 2021, ble kun 16 av 47 leiligheter 
solgt, og det ble solgt til ensnitttakst på 1,6 leiligheter 
prmåned. Som et innovativt selskap,ønsket PBBL å 
bruke QiSpace’ banebrytendeteknologi for å 
optimalisere kjøperopplevelsen og for å fremskynde 
salgsprosessen.



Samarbeidet begynte med et klartmål om å hjelpe 
potensielle boligkjøpere til å navigere seg rundt i 
leilighetene for å få en følelse av hvordan rommene, 
interiøret, utomhusplan og utsikten vil se ut med hjelp 
av QiSpace’ virtuelle visninger. Dette vil da bidra til å 
forenkle kjøpsprosessen for boligkjøper.

I løpet av få uker, har QiSpace teknologi gjenskapt en 
fotorealistisk3D-visning av 30leiligheter.



Basert på BIM-modell fraarkitekt, har de virtuelle 
visningeneikke bare tatt hensyn tilplanløsning, men 
også den faktiskeplassering og orientering av hver

leilighet. Det tillater boligkjøperen ånavigere og se 
utvendig utsiktfra hvert vindu, så vel sominteriør og 
tilvalg.



Alle leilighetene er integrert med nettsiden og
offisielt lansert i begynnelsen avfebruar/2022.

Etter bare et par måneder var det dettydelig at dette 
prosjektet genererte sterke salgsresultater som 
tilfredsstilte boligkjøperne.



Fra februar til mai 2022 har 14 avresterende 30 
leilighetene blitt solgt til en gjennomsnitt rate på 2,4
leiligheter per måned.



Det vellykkede samarbeidet resulterte i at PBBL 
valgte å bruke QiSpace for deres nybyggprosjekt

Smietangen.

“Når vi begynte å bruke QiSpace,

er det ingen vei tilbake. Vi skal

bruke QiSpace i hvert prosjekt!”



-  Markedssjef, PBBL

QiSpace
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PORSGRUNN: 3D- teg-
ningene er gode og 
plantegningene for-
teller en hel del. Fort-
satt kvier imidlertid 
mange seg for å kjøpe 
leilighet på prospekt. 
Med en helt ny digital 
løsning vil PBBL gjøre 
noe med det. 
EdlE Eidbo-HansEn
edle.eidbo-hansen@ta.no

– For oss er dette en revolusjon, 
fastslår markedssjef Lars Chris-
tensen i PBBL. 

Fra kontoret i Jernbanegata 
viser han fram det siste nye 
verktøyet som forventes å bli 
gull verdt for prosjektmeglerne 
ute i felten. Noen få potensielle 
kjøpere har allerede fått en før-
premiere, og tendensen har 
vært klar. 

– Det har bidratt til at usikker-
het er borte og at de har landet, 
sier prosjektmeglerne Hanne 
Eriksen Davik og Atle Rex 
Lundgren.

Det banebrytende nye er at 
man i boligvelgeren nå også 
kan gå på en virtuell visning i 
leilighetene. Løsningen er 
kjøpt av Qi space. 

– Det er første gang et pro-
sjekt i Vestfold og Telemark får 
dette. Det kan ikke sammenlik-
nes med andre løsninger og va-
rianter av virtuelle visninger, 
mener Lars Christensen. 

Ved hjelp av mus og piltaster 
kan man bevege seg gjennom 
alle rom og ut på terrasser og 
balkonger. Teknologien gir 
også svar på hvordan utsikten 
egentlig blir og om hvordan 
bygg ved siden av vil virke inn.

– Det du ser har aldri vært 
nærmere det du får. Det er byg-
getegningen fra arkitekten som 
er utgangspunkt for visualise-
ringen, forteller han. 

På alle store prosjekter
Første prosjekt ut som får den 
virtuelle løsningen er Osebak-
ken park. Foreløpig er det solgt 
22 av 47 leiligheter i første byg-
getrinn. Med mulighet for vir-
tuell visning er det stor opti-
misme knyttet til den videre 

prosessen.
– Dette gir et mye bedre be-

slutningsgrunnlag for kjøper og 
det blir lettere å velge mellom 
de ulike leilighetene man even-
tuelt vurderer. Som megler er 
det også godt å vite at kjøper 
har fått de aller beste mulighe-
tene til å ta avgjørelsen, sier 
Hanne Eriksen Davik. 

Christensen ser for seg at det 
i alle nye store prosjekter vil bli 
mulighet for å gå på virtuelle 
visninger. Han nevner blant an-
net St. Josephs og Porsgrunn 
Mek, når den tid kommer. 

– Det er en relativ stor kost-
nad og det er også en tidkreven-
de prosess å lage disse visuali-
seringene så det må være et 
stort volum på prosjektet, på-
peker han. Som markedssjef i 
boligbyggelaget får han stadig 
henvendelser fra aktører som 
markedsfører nye verktøy for 
boligsalg. Blikket mot Qi space, 
et relativt nyoppstartet selskap, 
kom via Boligbyggelaget i Ber-
gen (BOB) som har benyttet seg 
av de. 

– Jeg husker vi hadde visning 
på et prosjekt i Bø en gang. Da 

tok vi interesserte med opp i lift 
for å få inntrykk av høyder og 
utsikt. Tidene forandrer seg, ler 
Eriksen Davik. 

Fortsatt er det mange som vil 
på byggetomtene for å se, men 
hun liker det egentlig ikke. For-
di en anleggsplass svært sjel-
dent er tiltalende. Det føyer seg 
inn blant utfordringene ved å 

selge på prospekt, ofte rettet 
mot en godt voksen kjøper-
gruppe. 

– Med dette verktøyet kan 
alle enkelt nå gå inn og studere 
leiligheten de er interessert i på 
en måte de ikke har kunnet før. 
De som allerede har fått prøve 
det har vært veldig begeistret, 
forteller hun. 

Tar nytt verktøy i bruk
Kjemper om boligkjøperne: – Revolusjon for oss

NYTT: Lars Christensen i PBBL og prosjektmeglerne Hanne Eriksen Davik og Atle Rex Lundgren gleder seg over å ta et nytt verktøy i bruk. Virtuell visning. 

OSEBAKKEN: Osebakken Park er foreløpig eneste prosjekt der 
man kan gå på virtuell visning i leilighetene som bygges, men det vil 
også bli mulig i andre nye store prosjekter som kommer.



QiSpace gjør det mulig for boligutviklere å tilby virtuelle 3D-visninger iHVER 
leilighet i et nybyggprosjekt. Det gjørkjøpsbeslutning enklere, raskere og 
morsommere!



Vår Misjon er å øke verdiskapingen i eiendomsbransjen ved å bringe klarhet og 
tillit til boligkjøpere i salgsprosessen.



Vår visjon er å sette standarden for hvordan man kan bruke virtuell teknologi for 
å se, kjøpe og eie bolig.
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