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Rom Eiendom i tall:

Eiendommer 2200
Bygg
Stasjoner

990
330

Leiekontrakter 3.000
Bygningsmasse 730.000 kvm
Utviklingspotensial 2 mill kvm
Porteføljeverdi MNOK 12.000
Årlig investeringsnivå MNOK 1465
Årsresultat 2015 MNOK 1100
Ansatte 94 i 6 byer



Foretaket	vil	ha	fem	divisjoner	og	tre	staber

Konsernsjef

Virksomhetsstyring Sikkerhet	og	
kvalitet

Utbygging Kunde	og	trafikk Knutepunkt	og	
eiendom

Samfunnskontakt

Eierskap	til	alle	eiendommer	i	
foretaket.	Har	til	formål	å	utvikle	
økonomiske	verdier,	samt	drive	økt	
trafikk	til	jernbanenettet.

Infrastruktur Digitalisering	og	
teknologi

Styret

4





Mitt	budskap	– for	å	skape	gode	byer	behøves:

§ Politisk	visjon	er	nødvendig
§ Forankring	og	samarbeid	med	byplan/administrasjon
§ Bruk	befolkningsvekst	som	hevstang,	ikke	motkraft
(Trekke	opp	stigen	etter	seg)

§ Bygg	tett	- og	høyt	- rundt	knutepunkt
§ Næring	og	bolig	skaper	levende	byer
§ Bygulvet er	viktig
•En	plass	har	rammer	– en	slette	er	uendelig
•Servering	og	handel
§ God	arkitektur	gir	stedet	et	spennende	og	
attraktivt	preg

§ Vi	må	møte	veksten	med	nye	verktøy	og	
holdninger
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Begrensninger i 
regulering driver 
eiendomspriser og 
hindrer god økonomisk 
utvikling

Hong Kong – 150 % 
stigning på 10 år

Mayfair – 700.000 kr/m2

GDP i USA opp 10 % 
med færre 
reguleringshindringer

Google får ikke bygge boliger 
på campus i Silicon Valley:  
«Innbyggerne kan holde kjæledyr 
som truer uglene i området»

Byplanlegging må skje top-
down.  Ved lokal behandling 
ses ikke fordelene ved 
samfunnsutviklingen like 
tydelig.



Vi kan ikke fortsette å bygge «hybridbygder»
Det må være en sammenheng mellom:

- Bosted
- Arbeidsplass
- Kollektivt reisetilbud











Vi møtes ute



Hvordan får vi dette til?

Kommune 
med vilje

Etterspørsel:
Attraktivitet

Kommunikasjon
Beliggenhet
Utforming

Pris

Utnyttelse av 
eksisterende 
infrastruktur

Dialog og 
langsiktig, 

forpliktende 
samarbeid

Kommersiell 
bæreevne

God 
koordinering 

av 
interessentene





12500 arbeidsplasser
<10 % bruker privatbil
110.000 sparte kilometer pr. dag



Utviklingsplanen for Oslo og Akershus
Definerer knutepunkt – bygge tett 
Bane som hovedtransportør
Matebuss
Sykkel og fot
Planlegging på fylkesnivå



Byene er løsningen – ikke problemet

Kollektive transportløsninger

Bygg tett og høyt

Skap aktive bygulv med handel og 
servering

La samfunnsformål gå foran lokale 
prioriteringer

Vi har mer enn nok areal for mange 
generasjoner framover



Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!


