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Årsrapport 2014

ROM Eiendom eier, forvalter  
og utvikler eiendommer på  
og rundt knutepunkt.

ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP
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Utvikle gode 
kollektivknute
punkt som 
bidrar til at flere 
reiser kollektivt

Bygge boliger  
ved kollektiv
knutepunktene
for å møte den 
forventede 
befolknings
veksten

Vi skal skape 
bedre byrom 
der mennesker 
møtes

Romslig 
Offensiv 
Miljøskapende

Ambisjon Ambisjon

Rom EiEndom As ER Et Av lAndEts lEdEndE eiendomssel-
skaper. selskapet eier, utvikler og forvalter eiendommer 
over store deler av landet, hovedsakelig i sentrum av byer 
og tettsteder, og langs jernbanetraséene. Rom er aktive 
i alle ledd i verdikjeden, fra prosjektutvikling og bygging 
til drift og forvaltning. selskapets eiendomsportefølje 
spenner fra fra kontor- og næringslokaler, leiligheter, 
skolebygg og verksteder, til stasjoner og ulike driftsrela-
terte bygg.

Rom vil møte den forventede befolkningsveksten i de 
store byene med å bygge flere boliger og næringsbygg, 
og tilrettelegge for et bredere servicetilbud. Gjennom 
selskapets eiendomsportefølje bidrar Rom til å konsen-
trere byutviklingen rundt kollektivknutepunktene slik at 
flere kan bruke kollektivtransport og og dermed reduse-
res miljøbelastningen. Rom arbeider aktivt for å bedre 
butikk- og servicetilbudet på stasjonene og jobber konti-
nuerlig med å gjøre alle byggene til gode miljøbygg med 
effektive energiløsninger.

Rom-konsernet er heleid av nsb As, og består av Rom 
Eiendom As med tilhørende datterselskaper og single 
purpose-selskaper. Rom har hovedkontor i oslo og regi-
onskontorer i Kristiansand, stavanger, bergen, skien og 
trondheim.

Et ledende eiendomsselskap

visjon vERdiER

våRE EiEndommER
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Kilde: Akershus Eiendom/Newsec Kilde: Akershus Eiendom/Newsec

verdi av utleide arealer

verdi av utviklings-prosjekter

Realiserte tilbakelagte inntekter

MNOK PORTEføLjEvERDI

11 000
uTvIKLINGSPROSjEKTER

100

ANTALL byGG

990
DERAv STASjONER

317
byGG SOM ER fREDET/vERNET

350
ANTALL EIENDOMMER

2 200

 finansielle nøkkeltall, MNOK 2013 2014 

Totalomsetning  699   1 694  

Driftsresultat   401   1 189 

Resultat før skattekostnad   261   1 103 

Årsresultat  280   1 058 

Investeringer inkl. ROMs andel SP-selskaper  1 465   1 303  

Noen boligprosjekter Antall boliger ved ferdigstillelse

Grefsen Stasjon 1 100

jessheim 1 000

bjørvika/OperaKvarteret 1 500

fredrikstad 350

Paradis 400

Sundland 700

brueland 600

ROM skal gjennom utvikling og forvaltning av eiendom, skape verdier 
for eier og samfunn. ROM skal utvikle attraktive og effektive kollektiv
knutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt.

fORRETNINGSIDé

 KvADRATMETER fORvALTNINGSAREAL

 KvADRATMETER uTvIKLINGSPOTENSIAL

720 000

2 000 000

Millioner kroner Millioner kroner

5 000

6 000

4 000

3 000

2 000

1 000

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
0

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

verdiutvikling driftsuavhengig portefølje, ekskl. Oslo S utviklingverdiutvikling driftsavhengig portefølje



ROM EIENDOM  |  ÅRSRAPPORT 2014

KNUTEPUNKTSUTVIKLING

5

Foto Sune Eriksen
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ROM Eiendom
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Salget av Schweigaards gate 23 og 23 i slutten av 
året bidro til et ekstraordinært godt resultat, 
et resultat av mange års prosjektarbeid i nært 
samarbeid med byggets leietakere.  Interessen 
for å investere i et godt planlagt og designet 
miljøbygg viste seg å være høy også i utlandet, 
og bidro sammen med lave renter til en god 
salgspris. At vi i tillegg ble hedret med Statens 
Byggskikkpris for disse byggene, viser at vårt 
bidrag til byutviklingen blir verdsatt høyt.

Høyt aktivitetsnivå
Virksomheten er preget av et høyt aktivitets
nivå. Vi bygger kontorbygg på Filipstad og på 
stasjonene i Bergen og Trondheim. Sammen 
med partnere solgte vi i fjor over 300 boliger i 
Fredrikstad, Jessheim, Grefsen og i Barcodepro
sjektet i Bjørvika. Samlet sett har vi aktivitet i 
100 utviklingsprosjekter i ulike faser.  I Dram
men begynner planene våre ved stasjonen og 
på Sundland å konkretisere seg.  Det samme 
gjelder det store området vi har på Paradis i 
Stavanger.  Schweigaards gate i Oslo er i rivende 
utvikling.  Våre neste steg er et kontorbygg i 
nummer 33 samt boliger i Hollenderkvartalet.

Vi investerer årlig drøyt 120 millioner kroner 
i vedlikehold. 85 prosent av dette er planlagt, 
forebyggende vedlikehold. Det ligger utfordrin
ger i å forvalte en eiendomsportefølje på nesten 
1000 bygg, spredt over store strekninger.  Om 
lag en tredjedel av disse representerer kultur
arven vår, og er vernet eller fredet.  Mange av 
bygningene har ikke lenger noen rolle i trans
portsystemet. Vi søker derfor å fylle byggene 
med andre aktiviteter. Et bygg i bruk er enklere 
å ta vare på enn et som står tomt. 

Vi er opptatt av å utvikle gode miljøbygg. I alle 
prosjekter, både nybygg og rehabilitering, setter 
vi krav til gode energi og miljøytelser. I følge 

Transportøkonomisk institutt gir bygging rundt 
knutepunktene grunnlag for et kollektivt reise
mønster med stor positiv miljøeffekt.

Oppmerksomheten rundt befolkningsvek
sten er økende. Erkjennelsen av at god by
planlegging er avgjørende, er på plass i mange 
kommuner i vekst.  Vi må bygge tettest rundt 
kollektivknutepunktene. Videre må vi løse mer 
av transportbehovet med kollektive løsnin
ger. Her er ROM en viktig aktør, både i kraft 
av sentrumsnære eiendomsmasser, men også 
med våre ferdigheter i reguleringsprosesser og 
prosjektutvikling. Utviklingen av jernbanetil
budet, særlig i InterCitynettet i Østlandsom
rådet vil bety mye for samfunnsutviklingen.  
Dette vil skape ny vekst for de stedene som 
knyttes til nettet, og som legger til rette for en 
god byutvikling. Her er ROM posisjonert både 
som samarbeidspartner og eiendomsbesitter.

Ytterligere effektivisering
Mye av vår eiendomsmasse er knyttet til drift 
av jernbane. Sektoren står overfor store endrin
ger i form av konkurranseutsetting. Dette betyr 
også endringer for oss, og kan bety at anlegg 
som har hatt én bruker trolig vil få flere. Denne 
prosessen vil føre til en ytterligere effektivise
ring av arealbruk.

Over tid har ROM utviklet seg fra primært 
å fokusere på å realisere verdiene i overflødig 
jernbaneeiendom, til å bli en aktiv byutvi
klingsaktør. Vi vil fortsette å bygge disse 
ferdighetene videre, i nært samspill med poli
tikere, administrasjon og innbyggere i byer og 
steder i vekst.

Petter Eiken / administrerende direktør

Et godt år
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Året som gikk

Rapport viser miljøgevinst
Rapport fra Trafikkøkonomisk insti
tutt viser at den tette og høye bebyg
gelsen i Barcode ved Oslo S sparer 
 miljøet for 6 500 bilturer pr. døgn.

Ny administrerende direktør
1. mars tiltrer Petter Eiken som ny 
administrerende direktør i ROM.

Deloitte flytter til Barcode
Deloitte flytter inn i det åttende byg
get i Barcoderekken. Bygget er tegnet 
av Snøhetta og skal hovedsakelig huse 
kontorarealer for revisjonsselskapet 
Deloitte. 

Byggestart nytt kontorbygg  
i Bergen
Rivingen av det gamle velferdsbygget 
blir igangsatt for å forberede byggin
gen av nytt kontorbygg med passivhus
standard ved Bergen stasjon.

innføring av grønne kontrakter
Leiekontrakter med «grønt» vedlegg 
 bidrar til å heve leieobjektenes miljø
messige standard.

Byggestart for Trapphuset
Norges første næringsbygg bygget over 
jernbanespor er planlagt ferdigstilt  
1. kvartal 2016. Bygget inneholder 
rundt 4 600 kvadratmeter kontor, 
handel og service.

Første leietaker flytter inn i 
Østbanehallen
VisitOSLO flytter inn i sine nye lokaler 
i Østbanehallen. 

schweigaardsgate 21 og 23 selges
ROM selger eiendommene til KLP 
Eiendom for kr 1 750 000 000.

Saga Atrium ferdig regulert
Boligprosjektet Saga Atrium på 
Jessheim består av 60 leiligheter.

ROMkonferansen 2014
Stort oppmøte av politikere og bransje
folk da temaet «Staten investerer mil
liarder i jernbanen. Hvilke muligheter 
gir det til byene?» ble debattert.

Q1

Q4

Q2

«The Carve» vant prestisjetung 
pris
Terrassebygget «The Carve» i 
OperaKvarteret tildeles prisen for 
beste boligprosjekt under verdens 
største arkitekturfestival, World 
Architecture Festival, i Singapore. 

Q3

Opprydding på Brakerøya 
avsluttes
Opprydningen er gjennomført i hen
hold til pålegg og tillatelser gitt av 
Klima og forurensningsdirektoratet.

Statens Byggeskikkpris 2014
ROM mottar Statens Byggeskikkpris 
2014 for Schweigaards gate 21 og 23 for 
å ha «utvist solid kunnskap fra over
ordnet nivå til detaljer», og for at «byg
gene har bidratt til byutvikling på sitt 
beste».

Ny nedgang på Oslo S
Beslutning om å lage nedgang fra 
Akrobaten til perrongen mellom spor 3 
og 4. Denne vil redusere gangtiden for 
alle som jobber øst for Oslo S.

Høyt opp i IPD
ROM på 2. plass blant 15 norske eien
domsporteføljer målt i totalavkastning 
de siste tre årene. 

Notodden skysstasjon åpnet
Nytt terminalbygg med oppgradert 
tilbud til reisende åpnes av ordføreren 
i Notodden kommune. 

Avtalen med ISS er forlenget 
med to år
Avtalen med ISS ble inngått i 2011 for 
fire år, med mulighet for fire års for
lengelse. Det er besluttet å forlenge  
avtalen med to år.
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StatenS 
byggeSkikkpriS 2014

ROM Eiendom og Lund+Slaatto 
Arkitekter vant i 2014 Statens bygge-
skikkpris for Schweigaards gate 
21/23. Prisen gis til bygninger som 
gjennom utførelse, materialbruk, og 
samspill med sted og miljø bidrar til å 
heve, fornye og utvikle den allmenne 
byggeskikken. Kandidater til prisen 
skal ha god arkitektonisk utforming 
og må oppfylle sentrale krav innen-
for miljø og universell utforming. 
Til sammen 56 offentlige og private 
bygg var nominert. juryen begrunnet 
sitt valg med at «Arkitekt og bygg-
herre har utvist solid fagkunnskap 
og evne til disiplinert planlegging og 
gjennomføring fra overordnet ide til 
minste detalj. bygningene utmerker 
seg med miljøriktige løsninger».

ROM EIENDOM  |  ÅRSRAPPORT 2014 10Foto Marte Garmann
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– vi blir flere, de fleste av oss vil bo i 
by og byene må bygges smartere – av 
plass- og klimahensyn. Skal vi greie 
å løse denne utfordringen på en 
attraktiv og bærekraftig måte, er det 
to stikkord som gjelder: fortetting 
og knutepunktsutvikling.

Kilder: Transportøkonomisk institutt, Statistisk sentralbyrå og World Resources Institute

ROM EIENDOM  |  ÅRSRAPPORT 201411
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Knutepunkt til begjær

En av utfordringene samfunnet vårt står over
for er gjentatt så mange ganger at det nesten 
blir et mantra: Vi blir flere, de fleste av oss vil bo 
i by og byene må bygges smartere – av plass og 
klimahensyn. Skal vi greie å løse denne utfor
dringen på en attraktiv og bærekraftig måte, er 
det to stikkord som gjelder: fortetting og knute
punktsutvikling. 

Seks millioner i 2031
Norske byer vokser raskt, faktisk raskere enn de 
fleste andre byer i Europa. Innen 2040 vil Oslo
regionen trolig ha 450 000 flere innbyggere enn 
i dag, ifølge framskrivningene til Statistisk sen
tralbyrå. De andre storbyene her til lands, som 
Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 
og Tromsø, er også i kraftig vekst. Så kraftig at 
vi allerede i 2031 mest sannsynlig passerer seks 
millionersgrensen i antall innbyggere i Norge. 
Dermed må det tenkes smart for å gi plass til 
alle disse menneskene som ønsker å bo, arbeide 
og leve på begrenset bynært areal. 

Fortetting innebærer å frigjøre sentrale arealer  
som tradisjonelt er blitt brukt til nærings 
eller  industrivirksomhet og omregulere disse 
til  boligformål eller kontorbygg. På den måten 
blir det etablert nye boliger og arbeidsplasser 
i  sentrum. Et viktig mål med fortettingen er å 
redusere bilavhengigheten og mengden trafikk 
gjennom byene – noe som i neste omgang gir 
lavere klimagassutslipp. Fortetting kan dermed 
være et viktig bidrag i å nå klimamålene. 

 

Fortetting er klimavennlig
Et konkret eksempel er storBarcelona i Spania 
og amerikanske Atlanta. Begge byene har rundt 
fem millioner innbyggere, men i tettbygde 
Barcelona forflytter innbyggerne seg til fots, 
på sykkel eller kollektivt. De gjennomsnittlige 
klima gassutslippene per innbygger i Barcelona 
er en tiendedel av det som slippes ut i bilbaserte 
Atlanta: 0,7 mot 7,5 tonn i året. 

Foruten reduserte klimagassutslipp, gir fortet
ting et bedre lokalt miljø, triveligere byer og 
mindre behov for investeringer i kostbar vei
infrastruktur. 

En viktig forutsetning for vellykket fortet
ting er imidlertid at den skjer sentralt – og 
med  tilgjengelighet i fokus. Byer og byområder  
må organiseres ut fra tanken om en «kortreist 
hverdag», altså at folk får tak i det de trenger 
der de er. Fortetting må med andre ord skje 
konsentrert og i kollektivknutepunkter, der 
flere kollektivtilbud møtes og kobles sammen. 
På den måten kan man også skape flere «sen
trum i periferien», gjennom fortetting langs 
kollektivtransportens linjer. Dermed kan man 
bo et stykke unna sentrum, men likevel opp
leve at avstanden inn til sentrum er kort fordi 
kollektivtransporten raskt bringer folk mellom 
 bosted og arbeidssted.

ROM eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkter. 
Vårt ansvar og ambisjon er å bidra til en positiv by og stedsutvikling med 
attraktive knutepunkter som får flere til å reise kollektivt.

ROM EIENDOM  |  ÅRSRAPPORT 2014 12
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Munkedamsvn. 62

Nytt kontorbygg med 
BREEAM-NOR «Excellent» 
i historiske omgivelser på 
Filipstad.

Foto Terje b
orud
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Eiendomsutvikling
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Kortreist hverdag

Som eier av de fleste jernbanestasjonene her til 
lands, sitter ROM på en rekke indre fileter i ut
viklingssammenheng. Store, sentrale  tomter 
som har vært en viktig del av norsk jernbane 
og industrihistorie, men som ikke lenger blir 
brukt til det de opprinnelig var laget  for. I en 
tid da plass og areal i bysentrum er mangel
vare, kan disse tomtene spille en viktig rolle i å 
gjøre norske byer tettere, triveligere, tryggere 
og mer miljøvennlige. 

Kinderegget
– Vår måte å drive byutvikling på er et slags 
kinderegg, sier Morten Austestad, direktør for 
utviklingsavdelingen i ROM. 

Han utdyper: – Vi utvikler tomter i områder 
som ofte har et dårlig rykte eller oppleves som 
miljømessig dårlige – og vi bidrar til å gjøre 
disse områdene mer attraktive. Et konkret 
 eksempel er prosjektene våre i Schweigaards 
gate, en del av Oslo som nå opplever storstilt 
utbygging og vitalisering. Det neste er at vi 
bidrar til å øke kollektivtrafikkbruken fordi 
tomtene våre ligger ved knutepunktene og 
dermed er lett tilgjengelig med kollektivtran
sport. I tillegg bygger vi miljøvennlig, slik som 
i Schweigaards gate 21 og 23, der vi selv holder 
til. Disse to er Norges første kontorbygg som 
har fått status «Excellent» etter den internasjo

nale BREEAMstandarden, forteller utviklings
direktøren. For å bli BREEAMsertifisert skal et 
byggeprosjekt tilfredsstille en rekke krav, ikke 
bare på miljø og energi (se faktaboks s. 25). 

Årets eiendomsdeal
ROMs innsats i Schweigaards gate settes også 
pris på, i uttrykkets rette forstand. I 2014 mot
tok selskapet Statens Byggeskikkpris for nett
opp de to kontorbyggene i nr. 21 og 23. Juryen 
fremhevet i sin begrunnelse at «prisvinneren 
er et forbilde på hvordan gode bybygninger kan 
påvirke en bydel i positiv retning».

– Det å få priser er en  anerkjennelse av det lang
siktige arbeidet vi gjør. I tillegg vil jeg nok trekke 
frem selve salget av Schweigaards gate som en 
milepæl for oss i 2014. Det var årets eiendoms
deal i Norge. Egentlig var det planlagt å selge 
byggene i 2012, men vi valgte å vente. Det lønte 
seg for oss, sier Austestad, som kan notere seg 
en rekordhøy salgspris på 1,75 milliarder kro
ner. Utviklingsdirektøren er ikke i tvil om at 
BREEAMsertifiseringen bidro til å dra prisen 
opp.  
 
– Vi hadde flere utenlandske interessenter 
i salgsprosessen, og det tror jeg handler om 
at BREEAMsertifiseringen har en standing 
 internasjonalt. Når et «Excellent»bygg legges 

Når knutepunktene skal utvikles, er ROM Eiendom 
sentralt plassert, bokstavelig talt. Det forplikter – og 
åpner samtidig for store muligheter.  

Oslo S

Et nytt og moderne Oslo S 
kan være på plass i 2021. 

Trafikkveksten de neste 
årene vil kreve nye løsnin-
ger og økt tilgjengelighet. 
Planprogrammet ble ende-
lig fastsatt i februar 2015. 
Sammen med KLP og Ruter 
jobber ROM med en felles 
konsekvensutredning som 
vil ende i forslag til regule-
ringsplaner. 

formål Stasjon/
 Hotell/Kontor
Areal ca. 90 000 m2

ferdigstilt 2021
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SchweigaardS gate 21 Og 23

Høye miljøambisjoner og landets to første BREEAM-
Nor «Excellent»-klassifiseringer, bidro til å gjøre 
Schweigaards gate 21 og 23 til en lønnsom investering 
for ROM.

Schweigaards gate 21 og 23 ble utviklet med et særlig  
fokus på miljøriktige løsninger. Søsterbyggene huser 
Gjensidige forsikring og NSb-konsernet. Her har til-
sammen 1 300 sine arbeidsplasser med gode planløsnin-
ger, mye lys og utsikt til barcode og fjorden. 

byggene har skåret høyt på effektiv ventilasjon,  høy 
 varmegjenvinning, lavt vannforbruk, miljøklassifiserte 

materialer og kildesortering. Det at de, med sin nærhet 
til kollektivtransport, få parkeringsplasser og innendørs 
sykkel parkering, legger til rette for redusert bilbruk, har 
også bidratt til den høye klassifiseringen. De høye miljø-
ambisjonene har gjort bygget  attraktivt, ikke bare for 
leie takere, men også for eiendomsbesittere. I november 
2014  ble eiendommene solgt til KLP Eiendom for 1 750 
millioner kroner.

for utviklingen av Schweigaards gate 21 og 23 ble ROM 
i 2014 tildelt Statens byggeskikkpris for å ha ”utvist solid 
fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjen-
nomføring fra overordnet ide til minste detalj».

formål Kontor
Areal 30 000 m2

ferdigstilt 2013
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Operakvarteret

En ny bydel ved landets 
største kollektivknute-
punkt.

OperaKvarteret er en del 
av bjørvika som ROM utvi-
kler sammen med Linstow 
Eiendom og Entra Eiendom. 
Her skapes et urbant bo-
miljø med kulturtilbud, 
serveringssteder, handel 
og romslige allmenninger. 
byggene er alle ulike og re-
presenterer en innovativ 
arkitektur. boligene bygges 
på toppen av næringsbygg, 
i egne selvstendige bygg 
og som del av et kvartal. På 
bakkeplan planlegges et 
 variert tilbud av forretnin-
ger, restauranter, kafeer og 
treningssenter. Over 300 
boliger er til nå solgt. Når 
OperaKvarteret er ferdig ut-
bygd omfatter det 13 bygg 
hvor cirka 43 000 kvadrat-
meter utgjør boliger.

formål Kontor/bolig/
 Handel
Areal 266 000 m2

ferdigstilt 2016

ut for salg, vet investorene hva de får, påpeker 
Austestad, og fortsetter: 

– Jeg er ikke i tvil om at samfunnsoppdraget 
vårt, som blant annet går ut på å fortette rundt 
knutepunkt, er god bedrifts og samfunns
økonomi. Vi ser at det er mulig å ta samfunns
ansvar og samtidig være flinke eiendomsut
viklere. ROMs overskudd går til NSB, som 
bruker pengene på å løse sitt samferdselsopp
drag – noe som kommer oss alle til gode. 

Bidrar til bedre miljø
ROM eier og utvikler eiendommer over hele 
landet, for både nærings og boligformål, og ut
viklingsdirektøren har en rekke ulike prosjek
ter i sin portefølje. Et eksempel er etableringen 
av en ny, pulserende og urban bydel ved Grefsen 
stasjon i Oslo. De første leilighetene sto klare i 
2013 – og gjennom 2014 er flere hundre leilig
heter ferdigstilt ved et av Oslos mest sentrale 
kollektivknutepunkt. Her er to tbanestasjoner, 
fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog – noe 
som gjør det svært enkelt for beboerne i den 
nye bydelen å velge kollektivt fremfor bil. 
  
– Prosjekter som Grefsen, Schweigaards gate og 
også Bjørvika i Oslo er gode eksempler på hvor
dan fortetting og bevisst byplanlegging bidrar 
til mindre bilbruk og dermed et bedre miljø. 
Ifølge Transportøkonomisk institutt førte flyt
tingen av Gjensidiges virksomhet fra Sollerud 
til Schweigaards gate til en økning i kollekti
vandelen blant de ansatte, fra 35 til 73 prosent. 
Bilførerandelen på reiser til og fra jobb er blitt 
redusert fra 48 til 9, noe Transportøkonomisk 
institutt har beregnet til 175 000 færre bil
turer pr. år. Det er store tall, påpeker Morten 
Austestad. 

Store tall er det også for Bjørvika, der det de 
siste årene er etablert over 12 500 arbeidsplas
ser innenfor et konsentrert område. Det at de 
er samlet slik, tett inntil Oslo S, busstermi
nalen og Jernbanetorget, sparer Oslo for 6 250 
 bilturer og 110 000 kjøretøykilometer i døgnet, 
ifølge Transportøkonomisk institutt. 

Visjonen om mer ROM
– Når det gjelder utviklingsaktiviteten vår i 
2014, kan vi se tilbake på et bra produksjonsår, 
der vi har produsert flere boliger og nærings
bygg enn tidligere år. Vi har også startet opp 
flere prosjekter, blant annet bygger vi nå et nytt 
kontorbygg vegg i vegg med Bergen stasjon. 
Dette er et område av Bergen som lenge har 
vært lite attraktivt. Samtidig er det et sentralt 
knutepunkt i byen, med togstasjon, busstasjon 
og passerende bybane. Ved å etablere et næ
ringsområde så tett på sentrum gir vi området 
et stort løft, og vi satser på at det vil bli svært 
attraktivt. Kanskje er dette også startskud
det for en byutvikling ved stasjonen i et 20 til 
30årsperspektiv, sier Austestad. 

Hans visjon for ROM som eiendomsutvikler 
fremover er at selskapet tar enda sterkere grep 
i de største norske byene: – Jeg vil at vi skal 
 posisjonere oss, ved å kjøpe mer, utvikle mer 
og gjøre mer. Kjøper vi opp omkringliggende 
eien dommer rundt jernbanestasjonene kan vi 
bedre legge til rette for riktig arealbruk i for
bindelse med den store samferdselssatsingen 
som pågår nå. ROM kan spille en viktig rolle 
når vi som samfunn sammen skal løse de store 
utfordringene som befolkningsvekst og klima
endringer gir oss. 
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alf bjerckes vei 30

Effektivt kombinasjons-
bygg på Alna.

På Alna bygger ROM og 
Aspelin-Ramm et nytt 
 kombinasjonsbygg. bygget 
omfatter til sammen 12 000 
kvadratmeter lager og kon-
tor, over halvparten av area-
let er leid ut til jungheinrich 
AS. bygget passer godt inn i 
rekken av lager og kombina-
sjonsbygg i Alf bjerkes vei, 
og prosjektet vil gi området 
et betydelig løft.

formål Kontor/Lager
Areal 12 000 m2

ferdigstilt 2015

bellevuehagen

65 boliger med god til-
gjengelighet, skjermede 
møteplasser og områder 
for lek.

I 2014 ferdigstilte ROM og 
ObOS Nye Hjem 65 leilig-
heter i bydelen Cicignon 
i fredrikstad. boligene 
i bellevuehagen er eta-
blert rundt trivelige hage-
rom og ligger idyllisk til på 
vestbredden av Glomma, 
like ved Glommastien og 
Gamlebyen. De ligger med 
kort vei til fredrikstad sen-
trum og rett ved jernbane-
stasjonen.

formål bolig
Areal 4 000 m2

ferdigstilt 2014

gjøvik Skysstasjon

Oppgradert 
kollektivknute punkt  
for Mjøsregionen.

I begynnelsen av 2014 fer-
digstilte ROM oppgrade-
ringen av Gjøvik skyssta-
sjon. Prosjektet har vært et 
samarbeid mellom ROM, 
jernbaneverket, Oppland 
fylkeskommune, veivesenet 
og Gjøvik kommune. ROM 
har rehabilitert den gamle 
stasjonsbygningen til 
 kontorformål og bygget 
ny skysstasjon. Det gamle 
 stasjonsbygget er fredet og 
arbeidene har blitt utført i 
nært samarbeid med fylkes-
konservatoren. 

formål Skysstasjon
Areal Ca 3 000 m2

ferdigstilt 2014

akrobaten

Enklere tilgang for 
 reisende på Oslo S.

På Oslo S bygger ROM 
nedgang fra gangbroen 
Akrobaten til perrongen  
mellom spor 3 og 4. 
forbindelsen vil redusere 
gangtiden fra Oslo S til 
Schweigaards gate og er 
viktig for alle som jobber øst 
for Oslo S. De arkitektoniske 
grepene i gangbroen er vi-
dereført, og alle krav til uni-
versell utforming blir ivare-
tatt. Prosjektet ferdig stilles 
innen sommeren 2015.

formål Infrastruktur
Areal –
ferdigstilt 2015

brueland

600 boliger på nedlagt 
godsterminal.

På brueland i Sandnes plan-
legger ROM opptil 600 boli-
ger med gangavstand til alle 
byens fasiliteter. boligene 
er planlagt rundt et eksis-
terende grøntområde og 
vil danne en skjerm både 
mot vind og mot støyen fra 
 omgivelsene. ROM vil varsle 
planoppstart i løpet av 
 våren 2015.

formål bolig
Areal 40 000 m2

ferdigstilt Ikke klart



– Det å få priser er en anerkjennelse  
av det langsiktige arbeidet vi gjør.  
I tillegg vil jeg nok trekke frem selve 
salget av  Schweigaards gate som en 
milepæl for oss i 2014. Det var årets  
eiendomsdeal i Norge.

Morten Austestad, 
Direktør for utviklingsavdelingen 
i ROM Eiendom 
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hokksund

Helhetlig utvikling av 
Hokksund sentrum.

Sammen med øvre Eiker 
kommune utvikler ROM 
området rundt jernbane-
stasjonen i Hokksund. 
utviklingsskissen omfatter 
betydelig bebyggelse på 
 eiendommene. ferdig regu-
leringsplan forventes i løpet 
av 2017.

formål Sentrumsformål
Areal Ca. 100 000 m2

ferdigstilt Ikke klart

Jessheim

Ny bydel i gangavstand 
fra buss og tog.

På jessheim bygger ROM i 
samarbeid med ø.M.fjeld 
en ny bydel rett øst for jern-
banestasjonen. Prosjektet 
omfatter til sammen 1000- 
1200 nye boliger med 
høye bo- og miljøkvalite-
ter,  butikker, kontorer og 
 offentlige uterom. I 2013 
ble de 120 første  boligene 
ferdigstilt og i 2014 har 
planleggingen blitt videre-
ført med detaljplaner for 
de neste utbyggingstrin-
nene Saga Atrium og Saga 
Terrasse. Et større park-
anlegg mellom bebyggelsen 
er under opparbeidelse.

formål bolig
Areal 60 000 m2

ferdigstilt Ikke klart

Voss

Helhetlig utvikling av 
 turistvennlig knutepunkt.

I samarbeid med voss kom-
mune, Hordaland fylkes-
kommune, Statens veg-
vesen, jernbaneverket og 
NSb gjennomfører ROM en 
helhetlig utvikling av voss. 
Prosjektet knytter tog, buss 
og turisttransport sammen 
med hotell og gondolbane 
opp til skibakkene, og leg-
ger samtidig til rette for ut-
vikling av bolig, næring og 
parkering i området mellom 
sentrum og stasjonen.

formål Skysstasjon
Areal 1 000 m2

ferdigstilt 2016

hollenderkvartalet

Miljøvennlig utvikling av 
sentrumsgate.

I Schweigaards gate 40-46 
utvikler ROM et nytt pro-
sjekt. Planene omfatter 
5000 kvadratmeter bolig 
og 1000 kvadratmeter ut-
adrettet virksomhet. ROM 
har høye miljømål for pro-
sjektet.

formål bolig
Areal 6 000 m2

ferdigstilt 2017

Moss

Ny bruk av gammelt 
knutepunkt.
I Moss utvikler ROM og 
kommunen planer for ut-
vikling av området rundt 
jernbanestasjonen. Dagens 
stasjon skal flyttes noen 
hundre meter og nytt 
knute punkt skal etableres.  
Samarbeidet er organi-
sert gjennom selskapet 
«Sjøsiden Moss AS», som 
også skal bidra i utviklingen 
av det nye knutepunktet.

formål Sentrumsformål
Areal Ikke klart
ferdigstilt Ikke klart
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ØStbanehallen

Ny storstue ved landets største kollektivknutepunkt.

I samarbeid med Riksantikvaren har ROM brakt østbane-
hallen tilbake til sin opprinnelige storhet. Gjennom å 
fjerne nyere bygningselementer og løfte frem de opprin-
nelige aksene er byggets hovedvolum tilbakeført til sitt 
opprinnelige uttrykk. Den nye østbanehallen har fått 
navnet «ø», og er med et bredt spekter av serverings-
steder blitt en storstue for befolkning og tilreisende. 
Prosjektet er et ledd i revitaliseringen av området rundt 
Oslo S. Gjennom åpning av hotellet Grand Central i 2012 
og transformasjonen av østbanehallen er området igjen 
et pulserende og imøtekommende bysenter tilgjengelig 
for allmennheten.

formål Handel/Servering
Areal 9 000 m2

ferdigstilt 2015

EIENDOMSUTVIKLING
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Schweigaards gt 33

Nye kontorbygg ved 
Bjørvika.

I Schweigaards gate 33 
planlegger ROM et nytt 
kontorbygg på til sammen 
ca 21 000 kvadratmeter. 
De rundt 900 arbeidsplas-
sene vil få gangavstand 
til Oslo S og Grønland 
T-banestasjon. Prosjektet 
vil gi Schweigaards 
gate et ytterligere løft. 
Reguleringsplanen forven-
tes vedtatt våren 2015.

formål Kontor
Areal 21 000 m2

ferdigstilt 2017/2018

Sundland 

Ny bydel i Drammen.

Like utenfor Drammen sen-
trum planlegger ROM en 
urban boligbebyggelse som 
første trinn i utviklingen av 
den nye bydelen Sundland. 
Planen omfatter i første om-
gang 30 000 kvadratmeter 
bolig i umiddelbar nærhet 
til Gulskogen stasjon.

formål bolig
Areal 30 000 m2

ferdigstilt Ikke klart

Fredrikstad

200 boliger ved elve-
bredden i Fredrikstad.

I fredrikstad planlegger 
ROM å utvikle opptil 200 
boliger ved fredrikstad sta-
sjon. boligene får optimale 
sol- og utsiktsforhold og en 
arkitektur tilpasset terreng 
og omgivelser. Prosjektet 
bidrar til å utvikle knute-
punktet fredrikstad stasjon 
ved å gi nytt liv til et om-
råde som til nå har ligget  
øde. Reguleringsplanen for-
ventes godkjent i løpet av 
 sommeren 2015.

formål bolig
Areal 15 000 m2

ferdigstilt Ikke klart

trapphuset

Nye kontorer over 
 jern banesporene.

I Trondheim bygger ROM et 
nybygg på 4 600 kvadrat-
meter over jernbanesporene 
på Trondheim S. bygget vil 
inneholde en kombinasjon 
av forretning, servering, 
kontor og annen publikums-
virksomhet. 

formål Kontor/Næring
Areal 4 600 m2

ferdigstilt 2016

  
notodden

Bedre fasiliteter for  
reisende med buss og tog.

På Notodden har ROM fer-
digstilt en ny skysstasjon 
med venterom og toaletter. 
bygget er plassert rett ved 
E134, mellom jernbanes-
poret og bussterminalen, og 
betjener reisende med både 
buss og tog. Skysstasjonen 
er et samarbeidsprosjekt 
med Telemark fylkeskom-
mune, Notodden og Hjartdal 
kommune, vannfronten 
Eiendom, Statens vegvesen 
og jernbaneverket.

formål Skysstasjon
Areal 250 m2

ferdigstilt 2014
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lagårdsveien

Nye kontorbygg i gang-
avstand fra Stavanger 
sentrum.

I Stavanger planlegger 
ROM og K2 Stavanger to 
nye kontorbygg på Paradis 
stasjon. Kontorbyggene er 
planlagt med et moderne 
formspråk som gir en 
tydelig identitet. Med frem-
tidsrettede løsninger og 
fokus på energieffektivitet 
er ambisjonen bREEAM-
klassifisering «very good» 
eller bedre. 

formål Kontor
Areal 20 000 m2

ferdigstilt 2017

Salg av leiligheter på grefsen Stasjonparadis Syd

Storstilt utvikling på 
 gammelt godsområde.

I Stavanger planlegger ROM 
en ny bydel med kontorer 
og cirka 400 boliger på det 
tidligere godsområdet ved 
Paradis stasjon. Det første 
boligfeltet er utformet som 
en hageby med bygg på 
4-6 etasjer. Planene åpner 
for flere mindre hager og 
uterom og utsyn mot sjøen.
ferdig detaljregulering 
forventes godkjent i løpet 
av 2015.

formål bolig/Kontor
Areal 90 000 m2

ferdigstilt Ikke klart

Munkedamsvn. 62

Nytt kontorbygg i 
 historiske omgivelser på 
Filipstad.

På filipstad bygger ROM et 
nytt kontorbygg og barne-
hage. bygget har en sær-
egen arkitektur og en unik 
beliggenhet ved den histo-
riske generaldirektørboligen  
og den tilhørende parken.  
M62 omfatter 6 300 
kvadrat meter fordelt på  
fem plan, og vil romme  
cirka 250 arbeidsplasser,  
80 barne hageplasser, og 
oppnå bREEAM-NOR 
«Excellent»-klassifisering. 
bygget er solgt, og kontor-
delen er utleid til RS Platou, 
mens banrehagedelen er 
leid ut til ulna. Prosjektet 
ligger  i umiddelbar nærhet  
til Tjuvholmen og Aker 
brygge.

formål Kontor
Areal 6 300 m2

ferdigstilt 2015

 Hus % solgt Ant. leil. Ant. solgte Salgsstart byggestart1  

  1 100,0 % 47 47 Okt 2010 juni 2011

 2 100,0 % 38 38 Okt 2010 juni 2011

 3 100,0 % 68 68 Mars 2012 Sep 2012

 4 100,0 % 52 52 Sep 2012 Sep 2012

 5 100,0 % 34 34 Nov 2012 Sep 2013

 7 90,1 % 79 74 April 2013 Mai 2014

 8 78,1 %  34   28  feb 2014 juni 2014

 9 55,3 %  36   20  Okt 2014 jan 2015

 11 71,0 %  52   39  Mai 2014 jan 2015

 12 0,0 %  64  –    Mars 2015 Aug 2015

 SuM   504   400   



greFSen StaSJOn

Ved Storo skaper ROM og JM Norge en ny bydel med 
nærhet til både marka og byen. Mer enn 1000 leilig-
heter skal bygges på det gamle godsområdet. 154 lei-
ligheter ble ferdigstilt og overlevert i 2014.

Grefsen Stasjon er en av de siste store tomtene egnet for 
boligutvikling innenfor Ring 3. Området var tidligere fylt 
av småindustri, lager og en godsterminal, men er i dag på 
vei til å bli en ny grønn bydel med kort vei til både byen 
og marka. 

utbyggingen starter ved Storo i nordvest, og fortset-
ter i en trinnvis kvartalsstruktur mot den fremtidige 

Stasjonsparken i sørøst. byggene er delt opp i sprang og 
ulike høyder for å skape variasjon, og danner en skjerm 
mot vei og jernbane. På innsiden av denne skjermen 
ligger  lavere blokker som trapper seg ned mot eksiste-
rende bebyggelse. Leilighetene åpner seg mot store, 
sammenhengende grøntområder med gang- og sykkel-
stier, og en enestående utsikt over byen.

Storo er et av byens mest sentrale kollektivknutepunkt. 
To T-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og 
tog gjør det enkelt for beboerne på Grefsen Stasjon å la 
bilen stå. Til sammen skal det utvikles omkring 80 000 
kvadratmeter bolig på Grefsen Stasjon og mer enn  
400 leiligheter er til nå er solgt på det gamle stasjons-
området.

formål bolig
Areal 80 000 m2

ferdigstilt 2023

EIENDOMSUTVIKLING
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bergen kOntOrbygg

Ved Bergen stasjon bygger ROM et energieffektivt kontor-
bygg på 15 800 kvadratmeter. Med både tog, buss og 
 bybane i umiddelbar nærhet, blir miljøvennlig transport 
mer attraktivt.

Kontorbygget i Zander Kaaes gate ligger midt i et historisk 
område, med  naboer som Stadsporten, Assistentkirkegården, 
Nonneseter og bergen stasjon. I prosjekteringen har man 
tatt hensyn til de historiske omgivelsene, men samtidig gitt 
bygget en markant, spennende design med høy kvalitet. 
bygget får en spektakulær arkitektur med meget fleksible 
lokaler, gode dagslysforhold og en rekke miljøriktige løsnin-
ger – bREEAM-NOR «very good» og energiklasse A med 
passiv husstandard er målsettingen. Store deler av bygget er 
alle rede leid ut til KLP og Konkurransetilsynet, med planlagt 
ferdigstillelse våren 2016.

formål Kontor
Areal 15 800 m2

ferdigstilt 2016  

EIENDOMSUTVIKLING
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breeaM

ROM har ambisjon om energiklasse 
A og/eller bREEAM-NOR «Excellent» 
på nye bygg, og energiklasse b
ved større  rehabiliteringer.

bRREAM (bRE Environmental 
Assessment Method) er et britisk 
miljøklassifiseringsverktøy, og om-
tales gjerne som Europas ledende 
i sitt sitt slag. bREEAM-NOR er en 
norsk tilpasning av bREEAM og ble 
lansert den 20.oktober 2011. for å 
få et byggeprosjekt sertifisert må 
en rekke krav innfris. Det gis poeng 
innen ti kategorier,  totalsummen 
 avgjør hvilket klassifiseringsnivå et 
prosjekt kan oppnå. 

de ti kategoriene er: 
 
 Prosjektledelse 
 Helse og innemiljø (belysning, luft- 
og vannkvalitet, akustikk, komfort)

 Energi (energieffektivitet, lav- eller  
 nullkarbonløsninger, energibehov)

 Transport (nærhet til kollektivtran-
sport og fasiliteter, tilrettelegging 
for gående og syklister)

 vann (forbruk, lekkasjedeteksjon, 
gjenbruk og resirkulering)

 Avfall (byggavfall, resirkulert  
tilslag, gjenvinningsanlegg)

 forurensing (utslipp, lys- og 
 støyforurensing)
 Arealbruk og økologi (tomtevalg, 
økologisk verdi og funksjoner)

 Materialer (livsløpsvurdering,  
gjenbruk, ansvarlig innkjøp)

 Innovasjon

Sertifiseringen har ulike kvalitets-
grader, der «Outstanding» er høyeste 
karakter, fulgt av «Excellent», «very 
Good», «Good» og «Pass». 

De to første kontorbyggene i Norge 
som oppnådde bREEAM-NOR 
«Excellent», er Schweigaards gate 
21 og 23 i Oslo.

Foto Terje b
orud
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Østbanehallen 

Østbanehallen er i løpet 
av 2014 blitt rehabili-
tert og tilbakeført til sin 
opprinnelse. Hallen, som 
har fått navnet Ø, er blitt 
et kulinarisk byrom der 
folk kan møtes over et 
godt måltid. 

Foto Tom
asz M

ajew
ski
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Liv langs linjene

Den beste måten å verne et bygg på, er å gi det liv.  
ROM Eiendom sørger for mye liv langs linjene, der målet 
er å gjøre det på en ansvarlig og bærekraftig måte. 

grønne 
leiekontrakter

for eksisterende eiendom-
mer ble grønne leiekon-
trakter tatt i bruk i 2014. 
Hensikten med disse er å 
sikre en positiv miljømessig  
utvikling av leieobjekter 
ved gjennomføring av ulike 
miljø tiltak. Tiltakene legger 
til rette for redusert energi-
forbruk og dermed også for 
reduserte kostnader som 
kommer både utleier og leie-
taker til gode.

Fra vesle Sjoa, der toget ikke lenger stopper og 
gresset gror, til pulserende Oslo S med sine 19 
spor og evige menneskemylder. Fra staselige 
sveitservillaer til finskårne funkisbygg som 
alle forteller sin del av en stolt jernbanehis
torie. Eiendomsporteføljen til ROM er mang
foldig og forvaltningsansvaret bredt og sam
mensatt. 

Av de knapt 1000 byggene, herunder 317 jern
banestasjoner, som ROM eier, er rundt en 
tredje del fredet eller vernet. I tillegg ligger også 
en god del av stasjonsbyggene i mer grisgrendte 
strøk der toget enten ikke stopper eller ikke en 
gang går lenger, noe som gjør det ekstra utfor
drende å sørge for bevarende liv og aktivitet. 

Et godt år
– Vi har en viktig kulturarv å ivareta – og vi lyk
kes best når vi får folk til å ta denne kulturarven  
i bruk. Når vi skaper liv i gamle stasjonsbygg, 
øker vi også verdien av eiendommene våre, sier 
Signe Horn, direktør for eiendomsavdelingen  
i ROM, og den som sitter med forvaltnings
ansvaret for selskapets bygningsmasse. Hun kan 
se tilbake på et godt år, der mye er blitt gjort: 

– Vi har som mål å være blant de mest effektive, 
mest miljøorienterte og best likte eiendoms
forvalterne i Norge – og jeg mener at vi langt 
på vei har lyktes med det i 2014. Vi har fått ned 
det uforutsette vedlikeholdet, nå er 85 prosent 
av alle vedlikeholdskostnader knyttet til plan
lagt vedlikehold. Dette klarer vi takket være tett 
oppfølging av vedlikeholdet og en bra vedlike
holdsdatabase. Videre har vi satt i stand viktige 
kulturminner. Vi har redusert energiforbruket 
vårt med drøyt sju prosent i eiendomsmassen 
– og samtidig redusert forbruket av ikkeforny

bar energi fra 1,18 til 0,91 prosent i løpet av 2014. 
Vi har også begynt å bruke grønne leieavtaler. 
Nå har vi grønt vedlegg til leiekontraktene våre 
tilsvarende 35 prosent av arealet vårt. Dessuten 
har vi fått enda mer fornøyde leietakere gjen
nom 2014, noe Norsk leietakerindeks beviser. 
Den uavhengige undersøkelsen blant leietakere 
i norske næringseiendommer blir gjennomført 
årlig, og vi har økt vår score hvert eneste år, for
teller en fornøyd eiendomsdirektør. 

De trygge møteplassene
Men så var det dette med liv i byggene, da – og 
da først og fremst i de 317 stasjonene. ROM har 
ansvar for å gjøre disse velfungerende, miljø
vennlige og ikke minst gode å oppholde seg i, 
samtidig som det skal tas hensyn til en eventu
ell vernestatus for bygget. 

– Det er mange fasetter her. Det handler først 
og fremst om å legge til rette for at flest mulig  
reiser kollektivt, men også om å skape gode 
møteplasser, et sted der folk kan møtes, ta en 
kaffe og en prat, i trygge og lett tilgjengelige 
omgivelser. I et samfunnsperspektiv mener jeg 
det er viktig å holde liv i disse stasjonene nett
opp for å skape de møteplassene, og ROM har 
en viktig kulturbyggerrolle. Vi tenker steds og 
næringsutvikling – at stasjonen ikke bare er 
noe du passerer på ferden, men et sted der du 
kan få gjort ærendene dine. Så da prøver vi å få 
inn ulike butikker og servicefunksjoner – som 
for eksempel dagligvare, blomsterbutikk og 
apotek i og rundt stasjonene. Og der det ikke 
er togtrafikk lenger, handler det om å skape liv 
lokalt, enten det er med kaffe og quilt eller øl
bryggeri, forteller Horn og påpeker samtidig de 
store arkitektoniske verdiene som flere av sta
sjonsbyggene representerer. 
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bærekraFt 2014
 85 prosent av alle kostnader knyt-
tet til vedlikehold er planlagte. Tett 
oppfølging av vedlikeholdsarbeidet 
med blant annet årlig tilstandsre-
gistrering av alle bygg, gir god for-
utsigbarhet. 

 NSbs kompetansesenter på 
Sundland i Drammen er igangsatt 
som pilot for bREEAM-In-use.

 Andel ikke fornybar energi er 
 redusert fra 1,18 prosent i 2013 til 
0,91 i 2014

 Arbeidet med rensing av  forurenset 
grunn på ROMs eiendom på 
brakerøya utenfor Drammen  
ble sluttført.

enØk
Energiarbeidet i ROM har vært høyt 
prioritert i 2014 og ført til en reduk-
sjon fra 310 kWh/m2 i 2013 til 288 
kWh/m2 i 2014 (tallene inkluderer 
Mantena) - en reduksjon på 22 kWh/
m2 eller 7,1 prosent.
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Østbanehallen

Det yrer av liv i østbane-
hallen fra morgen til kveld. 
Renoveringen av ø har gitt 
Oslo en ny møteplass med 
gode spisesteder og butikker.
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Bevaring gjennom bruk
– Vi er stolt av de historiske verdiene våre, og 
for oss handler det om å bevare disse kva
litetene og gjøre dem bærekraftige i en ny 
tid. Da må de tas vare på og de må tas i bruk. 
Østbanehallen i Oslo og Bergen stasjon er hver 
for seg gode eksempler. Østbanehallen ble fer
dig restaurert i løpet av 2014, et prosjekt som 
har vært både stort og viktig for oss i ROM – og 
som i godt samarbeid med Riksantikvaren har 
fått et fantastisk resultat, sier eiendomsdirek
tøren og fortsetter: 

– Bergen stasjon er en 102 år gammel, klassisk 
toghall fra den tiden det gikk damplokomotiv 
på norske skinner. Det krevde stor takhøyde å 
slippe dampen ut, og i Bergen har vi en nydelig 
toghall som minner om europeiske togstasjo
ner, som gamle Gare d’Orsay i Paris. Nå jobber 
vi med å finne gode løsninger for de 500 kva
dratmeterne som vi disponerer i hallen, med 
tanke på å gjøre stasjonsområdet mer attrak
tivt å ferdes i.

– Jeg tror på å gi moderne mennesker de urbane 
kvalitetene de ønsker seg. At det er folk, liv og 
røre rundt dem. At det er hyggelig og miljø
effektivt. Når det offentlige investerer så mye i 
kollektiv infrastruktur så må det være riktig at 
man kapitaliserer på den investeringen ved å 
bygge høyt og tett på og rundt knutepunktene. 
Det gir den beste avkastningen på investerin
gen – og jeg tror det er slik folk vil ha det også, 
sier Horn.

de rette leietakerne
Eiendomssjef Alf Gunnar Lunde og eiendoms
forvalter Sylvain Todesco har ansvar for 
Gjøvikbanen og linjene i Buskerud, deriblant 

den nedlagte Numedalsbanen. De to jobber tett 
sammen – og de er mye ute og leter etter poten
sielle leietakere. 

– Det vi ser etter er først og fremst lokale kref
ter med engasjement, glød og glimt i øyet, sier 
Lunde. – Det er ofte viktigere å finne de rette 
folkene først, og deretter definere hva de skal 
gjøre, supplerer Todesco. – Når vi har funnet 
folk med lokal forankring og engasjement, blir 
den første oppgaven deres å overbevise oss om 
at de har en god og levedyktig idé. Tror vi på 
konseptet deres, har vi som filosofi at vi skal 
hjelpe dem i gang, blant annet ved at vi gir dem 
en lav leie innledningsvis, og trapper den opp 
etter hvert som virksomheten får fotfeste, for
teller Lunde. 

Fra 2014 vil team Lunde og Todesco særlig trekke 
frem nytt treningssenter i gamle Vikersund sta
sjon, Rollag som har ølbryggeriet NSB (Numedal 
Stasjons Bryggeri) med en årsproduksjon på 
160 000 liter øl og en restaurant vegg i vegg, og 
Sokna stasjon som har fått nytt liv med både 
f risørsalong og en garn og gavebutikk. 

Liv i alle rom
Langs Nordlandsbanen, der togene går i jevn 
trafikk forbi både eksisterende og nedlagte sta
sjonsbygg, er det også liv og røre. Eiendomssjef 
Toril Dahl Hjelseth vil gjerne ha liv i alle rom, 
ikke minst fordi et bygg som lever koster min
dre å vedlikeholde. Det er mindre hærverk, og 
potensielle skader på bygget oppdages raskere  
når noen bruker det. Dermed har også hun 
mange kreative løsninger i sin portefølje – 
som Ankas Trailerstæsj på Namskogan (Anka 
syr gardiner og annet pynt til trailerfører
hus),  kafédrift med velduftende bagetter på 

rOM som utleier

 Stor eiendomsportefølje:  
720.000 m2 fordelt på 
990 bygg, derav 350 
 fredede eller vernede. 

 Variert bygningsmasse: 
jernbanestasjoner, gods-
terminaler, verksteder, 
logistikksentre, kontorer, 
næringslokaler, restauran-
ter, butikker, kjøpesentre, 
hoteller, skoler og boliger

 høy utleiegrad: 
 95 prosent

 tilfredse leietakere: 
ROMs leietakere er blant 
de mest fornøyde i landet,  
med en score i Norsk 
Leietakerindeks på 75.

ALDER byGG (ANTALL)
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Levanger, altmuligbutikk på Røra og en kul
turbedrift på Verdalen stasjon. 

– Leietakere står ikke i kø på mindre steder, 
derfor må vi være lydhøre for kreative løsnin
ger og se mulighetene når de dukker opp. For 
mange av leietakerne våre er virksomheten en 
livsstil, og vi ser da også etter noen som ikke 
bare vil ha en 8 til 16jobb, sier Dahl Hjelseth.

Leietakere i kø
Et sted leietakerne faktisk står i kø, er på Oslo 
S. Torstein Heldal, senterleder for Oslo S kan 
som oftest velge og vrake. Og da velger han de 
sterkeste merkevarene. 

– Et viktig kriterium for aktiviteten på Oslo S er 
at ting skal gå fort. 70 prosent av menneskene 
som bruker Oslo S daglig er pendlere som alle 
har relativt dårlig tid, og de bestemmer seg fort 
for om de vil bruke penger eller ei. Derfor velger 
vi kjente og sterke merkenavn. Starbucks er ett 
eksempel – dem plasserte vi oppe på mezzani
nen i sentralhallen, og det fungerer bra nettopp 
fordi det er et veldig sterkt merkenavn. De hadde 
faktisk 350 prosent økning i omsetning i forhold 
til forrige leietaker, som også var en kaffebar. 

Heldal er også senterleder for den ombygde 
Østbanehallen, Ø, som i motsetning til Oslo S 
satser på folk som vil bli værende en stund, for 
å spise og se på livet. 

– Vi har etablert en slags italiensk piazza 
innendørs, der vi ikke har vært like opptatt av 
de sterke merkevarene. Her skal den gode mat
opplevelsen stå i fokus – og vi har stor tro på at 
det vil fungere bra, sier Heldal.

fORDELING TyPE byGG (ANTALL)

Stasjoner: 317

Lokstall/vognhall: 40

bolig: 75

Kontor: 61

Garasje: 45

øvrige: 142

verksted: 55

Lager: 249

fORDELING AREALTyPE byGG (m2)

5 00 – 1 000

1 000 – 5 000

1 000 – 5 000 1 000 – 5 000

Mindre enn 500

forretning/hotell: 7



– Når vi har funnet folk med
lokal forankring og engasjement, 
blir den første oppgaven deres å 
overbevise oss om at de har en god 
og levedyktig idé.

Alf Gunnar Lunde
Eiendomssjef i ROM Eiendom 
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eidsberg stasjon 

Eidsberg stasjon har vært 
angrepet av hussopp, og i 
løpet av 2014 er mye av tre-
verket i huset skiftet ut. I 
rehabiliteringsfasen er også 
byggets yttervegger blitt 
malt i tidsriktige farger.

notodden stasjon 

Notodden stasjon ble ferdig 
rehabilitert i 2014. Stasjonen 
inngår i Norsk Hydros trans-
portkjede, som Klima- og 
miljødepartementet har 
søkt uNESCO om å gi ver-
densarvstatus.

Moi stasjon 

Moi stasjon er et staselig 
bygg fra 1904 som nå frem-
står i sin fordums prakt med 
påkostede fasadedetaljer 
og opprinnelige farger.

Oppdal skysstasjon 

Oppdal skysstasjon fikk i 
 løpet av 2014 tilbake sine 
opprinnelige farger. Det 
nesten 100 år gamle byg-
get har også fått moderne, 
miljøriktige energiløsninger 
samt nytt tak, ny kledning 
og ny fasade.

bolstadøyri stasjon 

bolstadøyri stasjon er opp-
rinnelig fra 1883, men ble 
ombygget i 1932. Det siste 
året har stasjonen fått sin 
opprinnelige stil tilbake.

Scene Midt

På verdal stasjon har Scene 
Midt erstattet billettsalg 
med små intimkonserter, 
kurs og forestillinger.

endo gym 

I vikersund har Endo Gym 
fylt den gamle ærverdige 
stasjonsbygningen med et 
400 kvadratmeter stort tre-
ningsstudio.

cafe nora

På Levanger stasjon har 
Imam åpnet café med 
eksot iske retter i deler av 
det gamle venterommet.

lines frisør 

På Sokna stasjon har 
Lines frisør og Karma 
Helhetsterapi flyttet inn  
i det vakre og vernede 
 stasjonsbygget fra 1910.

ankas trailerstæsj 

På Namsskogan stasjon 
selger Ann-Karin broderte 
gardiner, pledd og hånd-
klær til trailere, bobiler og 
 campingvogner.

numedal Stasjons 
bryggeri

På Rollag stasjon brygger 
Microbryggeriet NSb øl  
for salg i distriktetet.

ROMs ansvar for kulturarven

Av de nærmere 1000 byggene som ROM eier, har 350 såkalt vernestatus, som betyr at de  
er enten fredet eller verneverdige. For å ta vare på disse historiske arkitektoniske verdiene,  
har ROM som tilnærming at det beste vernet skjer gjennom levende bruk – og i tett  
samarbeid med riks og byantikvar. Kontinuerlig vedlikehold er alfa og omega.

Skogn stasjon 

Skogn stasjon gjenoppsto i sin opprinnelige prakt våren 2014 
etter omfattende oppussing. jugendbyggene fra 1900 har 
fått tilbake sine originale farger og det er lagt nytt skifertak.

1. Stopp 

På Røra stasjon har Turid Aalberg åpnet en trivelig interiør-  
og gavebutikk for hele familien.
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våre bygg

Oslogt. 35 bolig
Loenga velferdshus
Loenga DfDS-bygget
Loenga brakkerigg Oslogt. 37
Oslo Schweigaardsgate 51 I
Oslo Schweigaardsgate 51 II
Oslo Schweigaardsgate 51 III
Oslo Schweigaardsgate 51 Iv
Drammen Grønland Adm/verkstedbygg
Drammen Grønland vaske-/Smørehall
bergen Zander kontorbygg
Oslo Munkedamsveien 62
Ål Trolløya kontor/veksted/garasje
Skien jernbanebrygga 63
Kristiansund bussterminal
Sandnes bussanlegg
Tvedestrand bussanlegg
Sogndal administrasjonsbygg
Sogndal verkstedbygg
bjørkelangen bussanlegg
bjørkelangen Lokstall/bussanlegg
bjørkelangen folkets hus
Sand kontorbygg
Sand bussgarasje
Sand disponentbolig
Egersund bussgarasje
undheim bussgarasje
Klokkarstua kontor/bussgarasje
Svarstad verksted
Svarstad bussgarasje
Eggedal bussgarasje
Tønsberg kontor/verksted
Tønsberg bussgarasje
Trondheim Cecilienborg bussanlegg
Porsgrunn Kammerherreløkka 1
Lierstranda skur
Lierstranda garasje
Lierstranda kontorbrakke
Lierstranda velferdsbrakke
Paradis Tollpost Globe
Paradis Paradisveien kontorbygg
Paradis betongoverbygg/garasje
Paradis brokarlager
Kanalhotellet
Hokksund vest Grønt bygg
Porsgrunn C.E. berg-Hansensgt 11 
forretningslokale
Porsgrunn C.E. berg-Hansensgt 11 
kontor/lager
Porsgrunn C.E. berg-Hansensgt 11 
åpent lager
Nordstrand stasjonsbygning
Nordstrand godshus
Nordstrand uthus
Ljan stasjonsbygning
Ljan godshus
Hauketo stasjonsbygning
Kolbotn stasjonsbygning
Kolbotn godshus
Oppegård stasjonsbygning
Langhus stasjonsbygning
Ski stasjonsbygning
Ski sykkelverksted
Ås stasjonsbygning
vestby stasjonsbygning
vestby godshus
Moss stasjonsbygning
Moss ekspressgodsbygning
Moss godshus
Moss kontorbygg
Dilling stasjonsbygning
Dilling godshus
Rygge stasjonsbygning
Rygge godshus
Råde stasjonsbygning
fredrikstad stasjonsbygning
fredrikstad lokstall
fredrikstad uthus/omformer
Lisleby stasjonsbolig
Rolvsøy terminalbygg
Rolvsøy truckgarasje
Rolvsøy garasje/carport
Sarpsborg stasjonsbygning
Sarpsborg godshus
Sarpsborg Lok.stallm/velf
Sarpsborg snekkerverksted/lage
Sarpsborg velf./legekontor
Hafslund vokterbolig
Skjeberg stasjonsbygning
Halden stasjonsbygning
Halden godshus m.rampeob.
Halden lokstall/velferd.
Halden bryggerhus
Tistedal stasjonsbygning
Aspedammen stasjonsbygning
Prestebakke stasjonsbygning
Prestebakke godshus
Prestebakke privet
Kornsjø godshus

Kornsjø lok.stall
Kornsjø garasje
Kornsjø traktorstall
Kornsjø privetbygg
Kråkstad stasjonsbygning
Kråkstad privetbygg
Skotbu stasjonsbygning
Skotbu godshus
Tomter stasjonsbygning
Tomter godshus
Spydeberg stasjonsbygning
Spydeberg uthus
Spydeberg godshus
Askim stasjonsbygning
Slitu stasjonsbygg m/godshus
Mysen banemesterkontor
Mysen stasjonsbygning
Eidsberg stasjonsbygning
Eidsberg privetbygg/garasje
Rakkestad stasjonsbygning
Rakkestad garasje
Gautestad stasjonsbygning
Gautestad bryggerhus
Ise stasjonsbygning m/godshus
Ise lagerhus
fetsund stasjonsbygning
fetsund godshus
Sørumsand stasjonsbygning
blaker stasjonsbygning
blaker godshus
Rånåsfoss stasjonsbygning
Haga stasjonsbygning
Årnes stasjonsbygning
Årnes nye banebygg
Seterstøa stasjonsbygning
Seterstøa godshus
Skarnes stasjonsbyning
Sander stasjonsbygning
Galterud stasjonsbygning
Galterud godshus
Kongsvinger stasjonsbygning
Kongsvinger velferdshus
Kongsvinger godshus
Kongsvinger betjentbolig
Kongsvinger velferd/lokstall
Kongsvinger lokstall
Nor inspektørbolig
Nor banemesterbolig
Kongsvinger ishus
Kongsvinger boliger, boder
Kongsvinger bolig nr. 1
Kongsvinger bolig nr.2
Kongsvinger bolig nr. 3
Kongsvinger bolig nr. 4
Kongsvinger bolig nr.5
Kongsvinger bolig nr.6
Kongsvinger bolig nr.7
Kongsvinger bolig nr.8
Åbogen stasjonsbygning
Åbogen godshus
Åbogen garasje
Åbogen uthus
Åbogen privet
Matrand stasjonsbygning
Matrand godshus
Matrand betj. bolig
Matrand privet
Skotterud stasjonsbygning
Skotterud godshus
Magnor stasjonsbygning
Magnor godshus
Magnor privet
Roverud stasjonsbygning
Roverud bryggerhus
Roverud privet
Roverud tørkehus
Nor bryggerhus
Nor vedskjul
Grinder stasjonsbygning
Grinder bryggerhus
Grinder privet
Kirkenær stasjonsbygning
Kirkenær bryggerhus
Kirkenær privetbygg
Namnå stasjonsbygning
Namnå privetbygg
flisa stasjonsbygning
flisa godshus
flisa bryggerhus
flisa privet
våler stasjonsbygning
våler godshus nord
våler godshus syd
våler privet
braskereidfoss stasjonsbygning
braskereidfoss uthus/garasje
Hjellum stasjonsbygning
Hjellum godshus
Ilseng stasjonsbygning

Ilseng uthus
Ådalsbruk stasjonsbygning
Ådalsbruk godshus
Ådalsbruk privet
Ådalsbruk uthus/vedbu
Løten stasjonsbygning
Løten godshus
Elverum stasjonsbygning
Elverum ilgods-/velferdsbygnin
Elverum truckgarasje
Elverum lager/el. verksted
Elverum godshus
Elverum mellombygg
Grundset stasjonsbygning
Rena stasjonsbygning
Rena godshus
Opphus stasjonsbygning
Opphus hvilebu b-avd
Søkkunda vokterbolig
Stai stasjonsbygning
Stai godshus
Koppang stasjonsbygning
Koppang godshus
Atna stasjonsbygning
Atna godshus
Hanestad stasjonsbygning
barkald stasjonsbygning
barkald hvilebu b-avd.
Alvdal stasjonsbygning
Alvdal godshus
Alvdal ilgodshus
Tolga stasjon
Tolga godshus
Os stasjon
Røros stasjon
Røros pakkhus
Glåmos stasjon
Glåmos godshus
Reitan stasjon
Haltdalen stasjon
Singsås stasjon
Singsås godshus
Oslo Sentralstasjon
Oslo S østbanebygget
Oslo S flytogterminalen
Oslo S DA-bygget
Oslo S fyrhus
Oslo S Truckverksted
Oslogt. 7 bolig
Oslo bispegt.13 nett.skur
Oslogt. 1 bolig
Lodalen garasje og lager
Lodalen vognbeh.hall
Lodalen toghall
Lodalen tinehus
Lodalen dreiebenkhus
Lodalen vognvaskemaskin
Lodalen mekaniske verksted
Lodalen, kaldgarasje
Lodalen bM’s lager t.hytta
Lodalen fjellstallen
Lodalen blåbygg
Lodalen tilfluktsrom
Oslo h.hus Eneb.vn. 47
bryn stasjonsbygning
bryn stm. bolig
bryn stm. bolig uthus
Alnabru vognverksted
Alnabru frontlastergar.
Alnabru felleseksp.
Alnabru mobra overnatting
Alnabru opph.rom/toalett
Alnabru terminalbygg
Grorud verksted
Grorud vst. tekn. lab.
Nyland store bolig
Grorud Portvakt
Grorud oksygenlager
Grorud tilfluktsrom 1 (syd)
Grorud tilfluktsrom 2
Grorud tilfluktsrom 3 (nord)
Grorud Kontrollhall
Grorud stasjonsbygning
Grorud st. uthus
Grorud b.avd.brakke
Grorud b.avd.lager
Grorud godshus
Grorud h.hus jernkroken
Haugenstua vokterbolig
Grorud kontor
Grorud store trelastlager
Grorud lagerbygg 2
Høybråten stasjonsbygning
Lørenskog stasjonsbygning
Lørenskog betjentbolig
Strømmen stasjonsbygning
Strømmen uthus
Sagdalen bolig 1
Sagdalen bolig 2

Sagdalen bolig 3
Lillestrøm nye st.bygning
Lillestrøm gml lokstall
Lillestrøm “Musikkskolen”
Lillestrøm Parkeringshus
frogner stasjonsbygning
frogner godshus
Kløfta stasjonsbygning
Kløfta nye stasjonsbygning
Kløfta v. bolig Dragvoll
jessheim stasjonsbygning
Hauerseter stasjonsbygning
Hauerseter godshus
Hauerseter bfm bolig
Dal stasjonsbygning
Dal godshus
bøn stasjonsbygning
bøn uthus
Eidsvoll nye stasjonsbygning
Eidsvoll bgf’s lager
Eidsvoll snekkerverksted
Eidsvoll Adm.bygg buss
Eidsvoll verkstedbygning buss
Eidsvoll flishus
Eidsvoll b.avd. smielager
Minnesund stasjonsbygning
Minnesund godshus
Morskogen stasjonsbygning
Morskogen vokterbolig
Morskogen godshus
Tangen stasjonsbygning
Tangen godshus
Steinsrud stasjonsbygning
Steinsrud godshus
Sørli terminalbygg
Stange stasjonsbygning
Ottestad stasjonsbygning
Hamar stasjonsbygning
Hamar jernbanerestrurant
Hamar toalettanlegg
Hamar motorvognhall
Hamar Rørosbanestall
Hamar ringstall
Hamar verkstedkontor m/f
Hamar kontor /lager m/f.
Hamar oljebu/lager m/f
Hamar lager/garasje m/f
Hamar verkstedbygning m/f
Hamar forsyn.lager m/f
Hamar verkstedlager m/f
Hamar undervisn.bygn.m/f
Hamar snekkerv.Loppholmen.
Hamar garasje/lager Loppholmen
Hamar smie Loppholmen
Hamar garderobe bad/Lopph.
Hamar velfb.linjep.bm.kontor
Hamar bm.garasje Tjuvholmen
Hamar godslager
jessnes stasjonsbygning
brumunddal stasjonsbygning
brumunddal godshus
Rudshøgda stasjonsbygning
Rudshøgda stasjon, uthus
Moelv stasjonsbygning
Moelv bryggerhus
bergseng stasjonsbygning
bergseng bryggerhus
Lillehammer godshus
Lillehammer renholdsbu
Lillehammer nye skysstasjon
Lillehammer kunstpaviljong
Hovemoen adm.bygg/godshus
fåberg stasjonsbygning
fåberg godshus
fåberg bryggerhus
fåberg velferdsbygg bane
øyer stasjonsbygning
øyer bryggerhus
Tretten stasjonsbygning
Tretten bryggerhus
Losna stasjonsbygning
fåvang stasjonsbygning
fåvang godshus
Ringebu stasjonsbygning
Hundorp stasjonsbygning
vinstra stasjonsbygning
vinstra godshus
vinstra bryggerhus
Kvam stasjonsbygning
Kvam godshus
Kvam stasjon, uthus
Sjoa stasjonsbygning
Sjoa toalettbygning
Sjoa stasjon, uthus
Otta stasjonsbygning
Otta lokstall
Otta fyrhus m/relerom
Sel stasjonsbygning
Sel godshus

Sel stasjon, uthus
brennhaug stasjonsbygning
brennhaug godshus
Dovre stasjonsbygning
Dovre godshus
Dombås stasjon
Lesjabekk vokterbolig
Hågåseter brakke/feriested
Lesjabekk uthus 1
Lesjabekk uthus 2
vålåsjø stasjonsbygning
vålåsjø vokterb./feriested
vålåsjø hytte/feriested 1
vålåsjø hytte/feriested 2
Heglingen vokterb./feriested
Hjerkinn stasjonsbygning
Hjerkinn godshus
Hjerkinn lokstall
Svonå vokterb./feriested
Svonå brakke/feriested
Kongsvoll stasjon
Kongsvoll godshus
Kongsvoll pumpehus
Kongsvoll trykkbasseng
Oppdal stasjon
Oppdal godshus
ulsberg stasjon
berkåk stasjon
Soknedal stasjon
Soknedal privet
Støren stasjon
Støren bolig XI
Hovin stasjon
Hovin godshus
Lundamo stasjon
Heimdal stasjon
Selsbakk stasjon
Marienborg administrasjonsbygning
Marienborg lokstall
Marienborg lokverksted
Marienborg smie/ hjulverksted
Marienborg velferdsbygg
Marienborg motorvognverksted
Marienborg maler- og snekkerverksted
Marienborg diagnosestasjon
Marienborg bad
Marienborg vanntårn
Marienborg Tine-/Spylehall
Marienborg overbygg
Trondheim stasjon
Skansen stasjon
Trondheim driftsbanegard
Trondheim stasjon vestre tilb.
Trondheim stasjon ventehall
Trondheim stasjon østre bygg
Trondheim stasjon Trappehus
Dombås e-avd. verkstedbygning
Lesja stasjonsbygning
Lesja rampeskur
Lora stasjonsbygning
Lesjaverk stasjonsbygning
Lesjaverk vokterbolig ferieste
bjorli stasjonsbygning
bjorli vokterbolig 1.
bjorli vokterbolig 2.
bjorli uthus/garasje
verma stasjonsbygning
Marstein stasjonsbygning
Åndalsnes stasjonsbygning
Åndalsnes lokstall
Åndalsnes renholdsbu
Åndalsnes godsterm.adm.bygg
Åndalsnes godsterm. garasje
Lademoen stasjon
Leangen stasjon
Leangen godshus
Ranheim stasjon
Ranheim godshus
Hommelvik stasjon
Hommelvik godshus
Hell stasjon
Hell ilgodshus
Stjørdal stasjon
Langstein stasjon
Åsen stasjon
Åsen godshus
Skogn stasjon
Skogn godshus
Skogn ilgodshus
Levanger stasjon
Levanger garasje
verdal stasjon
Røra stasjon
Røra godshus
Røra lagerbygg
Steinkjer stasjon
Steinkjer vognremisse
Steinkjer Linjegodsterminal
Snåsa stasjon
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Grong velferdsbygg
Grong stasjon
Grong godshus
Grong garasje
Lassemoen stasjon
Namsskogan stasjon
Majavatn stasjon
Trofors stasjon
Kvalfors stasjon
Mosjøen stasjon
Mosjøen lokstall
Mosjøen lager
Mosjøen garasje
Mosjøen velferd
Mosjøen bussoverbygg
Drevvatn stasjon
Elsfjord stasjon
bjerka stasjon
bjerka garasje
Mo i Rana stasjon
Mo i Rana lokstall/verksted
Mo i Rana Godssenter
Mo i Rana garasje
Skonseng stasjon
Dunderland stasjon
bolna stasjon
bolna vokterbolig I
bolna Garasje/vannanlegg
Lønsdal stasjon
Røkland stasjon
Rognan stasjon
fauske stasjon
fauske godshus
fauske garasje  sidelaster
fauske Servicebygg
Oteråga stasjon
bodø stasjon
bodø godshus
bodø lokstall
Gudå stasjon
Gudå godshus
Meråker stasjon
Meråker godshus
Kopperå stasjon
Kopperå godshus
øyheim ekspedisjons hus
Namsos ekspedisjons hus
Grefsen stasjonsbygning
Grefsen velferdsbygg
Kjelsås banevokterbolig
Kjelsås stasjonsbygning
Kjelsås anneks
Sandermosen stasjonsbygning
Sandermosen uthus
Nittedal stasjonsbygning
Nittedal vokterbolig
Åneby stasjonsbygning
Hakadal stasjonsbygning
Hakadal bryggerhus
Hakadal godshus
Stryken hytte
Grua stasjonsbygning
Grua vokterbolig
Roa stasjonsbygning
Roa bm.kontor og lager
Roa banemesterbolig
Lunner stasjonsbygning
Lunner st. bryggerhus
Gran stasjonsbygning
Gran godshus
Gran Drosjebu
jaren stasjonsbygning
jaren godshus 2
jaren lagerbygg
bleiken stasjonsbygning
bleiken uthus
Hågår stasjonsbygning
Eina stasjonsbygning
Eina godshus
Eina uthus
Eina velferd og lokstall
Eina relehus/garasje
Kvernum vokterbolig
Reinsvoll stasjonsbygninng
Reinsvoll godshus
Reinsvoll privetbygning
Raufoss stasjonsbygning
Raufoss godshus
breiskallen stasjonsbygning
breiskallen uthus
Nygard stasjonsbygning
Gjøvik stasjonsbygning
Gjøvik uthus
Gjøvik skysstasjon
Gjøvik lokstall
Gjøvik tollbu
jevnaker stasjonsbygning
jevnaker vokterbolig
Hønefoss uthus

Hønefoss godshus
Hønefoss garasje
Hønefoss stasjon
Hønefoss Personalbygg
Hønefoss bussgarasje
Trevatn stasjonsbygning
Leira stasjonsbygning
Sokna stasjon
Sokna godshus
Sokna ilgodshus
Sokna privet
Gulsvik smie
Gulsvik stasjon snekkerverkste
Gulsvik st. pakkhus
Gulsvik traktorstall
Gulsvik stasjonsbygning
Gulsvik st. ilgodshus
flå stasjonsbygning
Nesbyen godshus
Nesbyen traktorstall
Nesbyen stasjonsbygning
Nesbyen oljebod/truckgarasje
Nesbyen banemesterkontor/hvile
Nesbyen garasje elektro
Nesbyen Privet/uthus
Gol stasjonsbygning
Torpo stasjonsbygning
Ål godshus
Ål stasjonsbygning
Ål visitørhytte
Ål lokstall
Ål elektroverksted
Ål materiallager
Ål garasjer
Ål betjentbolig 1
Ål betjentbolig 2
Ål velferdsbygg
Geilo stasjonsbygning
øyestøl vokterbolig
ustaoset stasjonsbygning
ustaoset vokterbolig
ustaoset vannverk
Haugastøl stasjonsbygning
Haugastøl uthus
Haugastøl funksjonærbolig 2
Haugastøl funksjonærbolig 3
Sløtfjord vokterbolig
Haugastøl vannverk
finse stasjonsbygning
finse st. godshus
finse betjentbolig uthus
Hallingskeid eksp.hus
Hallingskeid pumpestasjon
Myrdal stasjonsbygning
Myrdal banemesterbolig
Myrdal vokterbolig II
Myrdal funksjonærbolig I
Myrdal funksjonærbolig II
Myrdal vannverk
Myrdal renseanlegg
upsete eksp.hus
upsete vannverk
Solbakken vokterbolig
Mjølfjell stasjonsbygning
Mjølfjell st. godshus
Mjølfjell vannverk
Reimegrend stasjonsbygning
Reimegrend st. godshus
Reimegrend garasje
urdland stasjonsbygn.
urdland uthus
voss lokstall
voss velferdshus
voss snekkerverksted/lager
voss fraktgodshus
voss ekspressgodsbygning
voss stasjonsbygning
Evanger stasjonsbygning
Evanger godshus
bolstadøyri godshus
bolstadøyri stasjonsbygning
bolstadøyri vannverk
Dale godshus
Dale stasjonsbygning
Dale garasje/uthus
Stanghelle stasjonsbygning
fossmarkli anleggsbolig
vaksdal stasjonsbygning
Trengereid godshus
Trengereid stasjonsbygning
Arna fremmøteplass/lager
Arna traktorstall
Arna godshus
Arna overbygg gangvei
Arna stasjonsbygning
Arna kontor/verks. br. bHvb
bergen vedlikeholdshall
bergen terminalbygg nr 1
bergen terminalbygg nr 2

bergen terminalbygg nr 3
bergen godssenterbygning
bergen driftsbygning A
bergen ekspressgodsbygning
bergen stasjonsbygning
bergen Stasjon Ny vestfløy
bergen terminalbygg nr 4
Leite brakke
vatnahalsen eksp.hus
berekvam eksp.hus
Dalsbotn redskapsbu
Reinunga venteskur
Kårdal uværskur
blomheller uværskur
Dalsbotn eksp.hus
Håreina eksp.hus
flåm lokstall
flåm funk.bolig I velferdshus
flåm funk.bolig II
Lunden uværskur
Kronstad stasjonsbygning
Nationaltheatret stasjon
Stabekk lagerhus
blommenholm stasjonsbygning
Sandvika nye stasjonsbygning
Hvalstad gml. st. bygn.
Hvalstad godshus
Hvalstad hybelhus
Hvalstad vaktm. bolig
Asker Eikevn 57, bolig
Asker Eikevn 53, bolig
Asker stasjonsbygning
Asker drosjebu
Drammen st.bygn.-bygg A
Drammen velferdsbygg
Drammen håndverksenter
Drammen godshusmatr.bu/bgf.
Drammen Grunninga g.rekke
Drammen garasje Grunninga
Drammen st.bygn.-bygg b
Drammen stasjon - bygg C
Drammen stasjon - bygg D
Tangen spise-/velferdsrom
Drammen - lagerbygg Tangen
Drammen terminalkontor
Drammen godsterminal
Drammen Presenningstørke
Drammen garasje for kran
Drammen verkst/lager/gar
Drammen gartneribygning
Drammen godshall
Sundland stillverkshus
Sundland bygg I
Sundland bygg f
Sundland bygg L
Sundland bygg A
Sundland bygg C
Sundland bygg b
Sundland bygg D
Sundland bygg E
Sundland bygg K
Sundland bygg G
Sundland bygg H
Sundland fjærlager
Sundland fyrhus
Sundland tilfluktrom
Sundland transformator
Sundland bygg j
Sundland renseanlegg
Drammen lager/redskapsbu
Drammen spiserom/verksted
Sundland lagerhall
Sundland lagerskur
Sundland Statoil-stasjon
Sundland NSb kompetansesenter
Sundland verksted 2012 N
Gulskogen stasjonsbygning
Mjøndalen stasjonsbygning
Hokksund tilfluktsrom
Hokksund godshus
Hokksund stasjonsbygning
Hokksund jernbanekiosk
Hokksund bussanlegg
vestfossen stasjon
vestfossen bolig
Skollenborg godshus
Skollenborg stasjonsbygning
Kongsberg stasjon
Kongsberg bmkont./lager
Kongsberg godshus
Kongsberg bussgarasje
Saggrenda godshus
Saggrenda stasjon
øysteinstul uthus/privet
øysteinstul stasjonsbygning
Hjuksebø stasjon
Hjuksebø pumpehus
Nordagutu stasjon
Nordagutu stasjon lager

Gvarv stasjonsbygning
Gvarv godshus
Gvarv Dv-garasje
bø stasjonsbygning
bø godshus
Lunde stasjonsbygning
Drangedal stasjonsbygning
Drangedal godshus/relehus
Neslandsvatn stasjonsbygning
Gjerstad stasjonsbygning
vegårshei stasjonsbygning
Nelaug hvilebrakke bM
Nelaug stasjonsbygning
Nelaug telefonforsterker
Hynnekleiv stasjonsbygning
Herefoss stasjonsbygning
vatnestraum stasjonsbygning
vennesla stasjonsbygning
Mosby stasjonsbygning
Kr.sand Setesdalsv. 79 dobbelb
Kr.sand Setesd.v.garasje for 3
Kr.sand Setesdalsveien 81,eneb
Langemyr kontor/garasje
Langemyr godsoverbygg
Langemyr spisebrakke
Dalane Glava lager
Krossen verksted/lokstall
Krossen kontorbygning/hybel
Krossen velferdsbygning
Krossen el.lokstall
Krossen dieselpumpehus
Kr.sand bryggerig.kontorbygnin
Kr.sand omlastningsoverbygg
Gamle Mandalsvei 2
Gamle Mandalsvei 4
Gamle Mandalsvei 6
Gamle Mandalsvei 8
Gamle Mandalsvei 10
Gamle Mandalsvei 12
Kr.sand østre brokar ROM
Kr.sand spor 1, 33 rom
Kr.sand sovevognterminal/oppbe
Kr.sand plattformkiosk
Kr.sand stasjonsbygning
Kr.sand restaurant/kiosk
Kr.sand kontorbygning
Kr.sand pakkhus/godsoverbygg
Kr.sand Miljøhus
Kr.sand driftsbygning
Kr.sand Togservicebase
Kr.sand garasje v/miljøstasj.
Nodeland stasjonsbygning
Marnardal stasjonsbygning
Snartemo stasjonsbygning
Storekvina stasjonsbygning
Gyland stasjonsbygning
Moi godshus
Moi lager/vedskjul
Moi stasjonsbygning
Moi relehus/uthus
Heskestad stasjonsbygning
Egersund godshus
Egersund truckg/sykkelskur
Egersund stasjonsbygning
Hellvik enebolig
Hellvik stasjonsbygning
Sirevåg stasjonsbygning
Ogna stasjonsbygning
brusand stasjonsbygning
vigrestad godhus
vigrestad stasjonsbygning
varhaug stasjonsbygning
Nærbø stasjonsbygning
Nærbø godshus
Nærbø snekkerverksted
Nærbø tømmersag/lager
bryne stasjonsbygning
Klepp stasjonsbygning
Sandnes hvilebu ny
Sandnes betong overbygg
Sandnes godshus
Sandnes Gml.stasjonsbygning
Sandnes stasjonsbygning
forus rubbhall
forus kontor/lager
Hinna stasjonsbygning
vaulen gamle verksted
Kvaleberg verksted
Kvaleberg lokstall
Kvaleberg garasje
Kvaleberg mellomlasthus
Kvaleberg lagerbygg
Stavanger Paradisvn. LG Termin
Stavanger paradisvn.driftsbygn
Stavanger Kongsgaten garasjer
Stavanger jernbanevn restauran
Stavanger jernb.v. stasjonsbyg
Stavanger jernb.vn. garasje/la
Stavanger Paviljong

filipstad lokstall
filipstad gml. GD-bolig
filipstad terminalbygg
filipstad lagerbygg
Skøyen stasjonsbygning
bestun stasjonsbygning
bestun snust. hvilebrakke
Heggedal stasjonsbygning
Røyken stasjonsbygning
Spikkestad stasjonsbygning
Spikkestad uthus
Skotselv stasjonsbygning
Skotselv godshus
Skotselv uthus/garasje
Åmot stasjonsbygning
Åmot godshus
Geithus godshus
vikersund maler og s.verk
vikersund godshus
vikersund stasjon
vikersund verkstedbygg
vikersund garasje
Tyristrand stasjon
Tyristrand godshus
flesberg garasje
flesberg st.Ekspedisjonshus
Rollag uthus
Rollag stasjonsbygning
veggli hvilebu
veggli st uthus
veggli stasjonsbygning
Norefjord uthus
Norefjord stasjonsbygning
Norefjord hvilehytte
Rødberg godshus
Rødberg stasjon
Rødberg bakeribygning
Notodden godshus
Notodden stasjonsbygning
Notodden snekkerv./smie
Notodden transformator st./ hy
Notodden dobbeltgarasje
Notodden kollektivterminal
Tinnoset vedskur/garasje
Tinnoset pumpehus
Skien vedlikeholdshall
Skien rekkegarasje
Skien stasjonsbygning
Skien kontorpaviljong
Skien plasthall
Skien Sandvikveien 10
Menstad godssenter/adm.bygg
Menstad godshotell/lager
Menstad takoverbygg/rampe
Menstad lokstall
borgestad takoverbygg
borgestad godshus
borgestad stasjonsbygg
borgestad takoverbygg rampe
Porsgrunn stasjonsbygning
Merkebekk stasjonsbygning
Merkebekk hvilebu/trallebu
Langsjø hvilebrakke
Sannidal stasjonsbygning
Sannidal enebolig
vadfoss stasjonsbygning
Kragerø godshus
Rossedalen ekspedisjonshus
Arendal lokstall/verksted
Arendal stasjonsbygning
flekkefjord eksp/godshus
figgjo ekspedisjonshus
figgjo pakkhus
Holmestrand smie
Skoppum stasjonsbygning
Skoppum godshus
Skoppum takoverbygg
Tønsberg godshus
Tønsberg stasjonsbygning
Sem stasjon
Sem lager
Stokke godshus
Stokke stasjonsbygning
Sandefjord stasjonsbygning
Sandefjord godshus
Larvik stasjonsbygning
Larvik smie & snekkerverksted
Larvik lokomotivstall
Larvik bryggerhus
Larvik godshus
Larvik garasjer
Eidanger godshus
Eidanger uthusbygning
Eidanger stasjonsbygning
borre st.bgn. m/godshus
Horten stbgn/godshus
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Schweigaards gate 21 / 23

I hovedkontorene til Gjensidige 
Forsikring og NSB-konsernet 
er det arbeidsplass for til-
sammen 1300 mennesker. Lyse 
og luftige lokaler med utsikt til 
Barcode og fjorden.
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Organisasjonen
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I DEN ÅRLIGE medarbeidertilfredshetsunder-
søkelsen oppgis «Interessante arbeidsopp-
gaver», «Høyt faglig nivå» og «Godt arbeids-
miljø» som viktigste årsaker til høy  trivsel på 
arbeidsplassen.

ROM praktiserer verdibasert ledelse, der 
økonomiske  resultater, faglig kunnskap og 
 sosiale ferdigheter har likeverdig fokus. 
verdiene Romslig, Offensiv og Miljøskapende 
er dypt forankret i organisasjonen. Kulturen er 
preget av faglig høyt nivå, hvor vi gleder oss 
over hverandres gode resultater, og hvor alle 
tar del i det sosiale samværet.

ROM har gode treningsmuligheter og en stor 
andel av våre medarbeidere deltar i organisert  
trening eller benytter treningsrommene på 
egen hånd. ROM stiller egne lag i en rekke løp, 
renn og ritt, blant andre Eiendomscup i fotball, 
Holmenkollmarsjen og Holmenkollstafetten.

ROM økte antall ansatte med to i løpet 
av 2014; én i utviklingsavdelingen og én i 
Eiendom. 

ROM på innsiden

ANDEL MENN/KvINNER

57/43 %

I ROM er sykefraværet lavt, avgangsalderen høy, 
turn overen lav og medarbeidertilfredsheten høy.

ANTALL ANSATTE
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I større utviklingsprosjekter etablerer ROM Single purposeselskaper sammen med andre 
profesjonelle eiendomsaktører. ROM bidrar med attraktive tomter og utviklingskompetanse, 
partneren bidrar med lokalkunnskap og komplementær kompetanse. I tillegg har ROM 40 
heleide datterselskaper med formål å utvikle og/eller leie ut bolig og næringseiendom.

våre selskaper

eierandel Selskapsnavn Samarbeidspartner Formål
50 % Alf bjerckes vei 30 AS Aspelin Ramm Eiendom AS utvikling og utleie av næringsiendom i Oslo 
50 % Lilleelva Parkering AS Porsgrunn utvikling AS utleie av parkeringsplasser i Porsgrunn 
50 % Lagårdsveien utvikling AS K2 Stavanger AS utvikling og utleie av næringseiendom i Stavanger 
50 % Alfheim utvikling AS veidekke Eiendom AS utvikling av næringseiendom i Asker (prosjektet er avsluttet og solgt) 
50 % Alfheim bolig veidekke Eiendom AS utviling av boliger for salg i Asker (prosjektet er avslutet og solgt) 
50 % bellevue utvikling AS ObOS Nye hjem AS utvikling av boliger for salg i fredrikstad 
50 % Grefsen utvikling AS jM AS utviling av boliger for salg på Grefsen i Oslo 
50 % Strandsonen utvikling utstillingsplassen Eiendom AS utvikling og utleie næringseiendom, samt boligeiendom for salg i på Hamar 
50 % jessheim byutvikling AS ø.M.fjeld AS utvikling og utleie næringseiendom, samt boligeiendom for salg i på jessheim 
50 % jernbanebrygga 63 AS Grenland Havn IKS utleie av næringseiendom i Skien 
50 % Gjøvik utvikling AS Tema Eiendom AS utvikling og utleie av næringseiendom på Gjøvik 
50 % Hokksund vest utvikling AS Eiker Eiendomsutvikling AS utvikling og utleie næringseiendom, samt boligeiendom for salg i Hokksund 
33 % Oslo S utvikling AS Linstow Eiendom AS,  utvikling og utleie/salg av næringseiendom samt boligeiendom for salg
  Entra Eiendom AS i bjørvika i Oslo
40 % Trondheim Stasjonssenter AS Sør-Trøndelag fylkeskommune, 
  Trondheim kommune utvikling av knutepunktet Trondheim stasjon 
25 % Nyhavna utvikling AS ObOS forretningsbygg, 
  SIvA Sf, Dora AS, TObb utvikling av bolig- og næringseiendom 

SINGLE PuRPOSE-SELSKAPER:

Foto Tom
asz M

ajew
ski
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Strategiske mål 

ROM Eiendom har definert fem strategiske målområder med 
konkrete mål for å etterleve forretningsidéen. Målområdene skal 
sikre at organisasjonen jobber strategisk mot vedtatte mål.  

Avkastning og verdiskaping
Skape avkastning og verdiutvikling for eier 
og samfunn gjennom langsiktig utvikling og 
 forvaltning av eiendom, hvor eiendommene 
skal utvikles og forvaltes eller selges slik 
at det generer optimale verdier i forhold til 
 markedets utvikling og konsernets behov.

Måloppnåelse: 
Investeringseiendommer og utviklings
eiendommer verdivurderes årlig basert 
på markedsverdi. Samlet portefølje 
for ROMkonsernet var per 31.12.2014 
 vurdert til å ha en virkelig verdi på 
MNOK 11 282. Justert for investeringer 
og salg utgjør verdiøkningen av eien
domsmassen 6,7 prosent i forhold til 
utgangen av 2013. 

Salget av byggene i Schweigaards gate 
21 og 23 på MNOK 1 750 bidro sammen 
med flere år med god utvikling og for
valtning av eiendommene, til en bety
delig del av ROMkonsernets oppnådde 
årsresultat på MNOK 1 058.

Kunde og marked 
Sikre høy kundetilfredshet og et godt om-
dømme blant leietakere, samarbeidspartnere, 
reisende og opinion - og legge til rette for en 
helhetlig, effektiv og sømløs reise som moti-
verer til gjentakelse. 

Måloppnåelse: 
For ROM er leietakerne en viktig suk
sessfaktor for å nå målet om levende 
stasjoner og kollektivknutepunkt som 
bidrar til at flere reiser kollektivt. ROM 
måler hvert år leietakertilfredsheten 
og er svært fornøyd med at den er blitt 
forbedret hvert år og at vi har blant 
landets mest fornøyde leietakere. ROM 
har en utleiegrad på 95 prosent, til 
tross for en meget krevende eiendoms
masse. 

Knutepunktsutvikling
Være det ledende eiendomsselskapet innen 
fremtidsrettet og helhetlig knutepunkts-
utvikling og forvaltning, samt skape løsnin-
ger som bidrar til at flere reiser kollektivt, økt 
effektivitet, bedre tilgjengelighet og høyere 
attraktivitet for knutepunkt og tilgrensende 
områder. Styrke ROMs posisjon som mil-
jøledende gjennom helhetlig knutepunkts-
utvikling.

Måloppnåelse: 
Flere kollektivreisende etter åpning av 
skysstasjonene på Gjøvik og Elverum. 
Etablering av konsentrert kontorbe
byggelse (over 12 500 arbeidsplasser) 
ved Oslo S sparer daglig miljøet for  
6 250 bilturer og over 110 000 kjøretøy
kilometer, iflg Transportøkonomisk 
institutt. 

En rapport med erfaringer knyttet til 
vellykkede knutepunktsprosjekter ble 
utgitt av ROM. Rapporten omhandler 
ulike modeller for gjennomføring og 
samspillet mellom utbyggere, grunn
eiere og det offentlige.



ROM EIENDOM  |  ÅRSRAPPORT 2014

ORGANISASJONEN

42

Miljø og samfunnsansvar 
Skape langsiktige verdier og lønnsomhet 
i  tillegg til å ta et aktivt ansvar for miljø 
og samfunn gjennom å utvikle og forvalte 
bygg etter strenge miljøkrav, øke antallet 
kollektiv reisende, verne kulturarv og utvise 
et  sosialt engasjement gjennom vår kompe-
tanse, erfaring og posisjon.

Måloppnåelse: 
To ferdigstilte næringsbygg med høy 
miljøsertifisering samt flere under  
oppføring. Grønne leiekontrakter 
innført på 35 prosent av utleid porte
følje. Pilotprosjekt BREEAMInUse 
igangsatt på NSB Kompetansesenter. 
Statens Byggeskikkpris til kontorbyg
gene i Schweigaards gate 21 og 23.

Samarbeid med Kirkens Bymisjon, 
vekterne og politiet på Oslo S har 
bidratt til en tryggere stasjon. 
Kunstinstallasjoner i regi av Rom for 
kunst på Oslo S skaper engasjement. 
Aktivt og planmessig vedlikehold av 
kulturminner, selv på stasjoner uten 
togstopp. 

Organisasjonsutvikling
Tiltrekke, utvikle og beholde rett kompetanse 
gjennom å være en attraktiv arbeidsgiver og 
ha god oppfølging av medarbeidere.

Måloppnåelse: 
Sykefraværet er lavt, avgangsalderen 
høy, turnoveren lav og medarbeidertil
fredsheten høy. I den årlige medarbei
dertilfredshetsundersøkelsen oppgis 
«Interessante arbeidsoppgaver», «Høyt 
faglig nivå» og «Godt arbeidsmiljø» 
som årsak til høy trivsel på arbeids
plassen. ROM jobber kontinuerlig med 
å heve kompetansenivået i organisa
sjonen, blant annet gjennom faglige 
fellesmøter og seminarer, byvandrin
ger og medarbeidere som tar relevante 
studier, betalt av selskapet, ved siden 
av full jobb.
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Styret

GEIR ISAKSEN
Styrets leder
Geir Isaksen har vært kon-
sernsjef i NSb siden 2011 
og styremedlem i ROM 
Eiendom AS siden 2011. 
Isaksen var konsernsjef 
i Cermaq ASA (tidligere 
Statkorn Holding ASA) fra 
1996 til 2011, stipendiat  og 
senere forsker på uMb i 
tiden 1980 – 1986, vare- 
og organisasjonsdirektør  
i Gartnerhallen (1986 – 
1993) og direktør for land-
bruksorganisasjonenes 
brüsselkontor (1993 – 1994). 
Isaksen har hatt styreverv i 
en rekke ulike bedrifter og 
offentlige virksomheter, og 
er for tiden styremedlem i 
yara International ASA i til-
legg til at han er styreleder i 
de største datterselskapene 
i NSb-konsernet.

HANS KRISTIAN vOLDSTAD
Hans Kristian voldstad har 
vært styremedlem siden 
2004. voldstad er eien-
domsinvestor og eier eien-
domsselskapet voldstad 
Eiendom A/S som igjen 
er hovedeier i Niklasberg 
Ab i Sverige. voldstad har 
styre verv i egne selskap og 
i Schage Eiendom AS i til-
legg til frivillige verv innen 
idrett og politikk. voldstad 
var eiendomsdirektør i 
fagbygg/bPA frem til 1992 
og har siden vært selvsten-
dig næringsdrivende innen 
eiendom med hovedvekt på 
egne investeringer.  

HILDE SyNNøvE SvINDAL
Hilde Synnøve Svindal har 
vært styremedlem siden 
2005. Svindal er avdelings-
sjef i NSb fellestjenester 
Regnskap, og har tidligere 
jobbet som statsautorisert 
revisor i Price Waterhouse 
og regnskapssjef i Dyno 
Kjemi Norge. 

KjELL HAuKELI
Kjell Haukeli har vært 
 varamedlem siden 2004 
og styremedlem siden 
2014. Haukeli har mange-
årig erfaring som leder av 
NSb-konsernets sentrale 
økonomifunksjon og har 
vært ansatt som direktør 
økonomi og finans i NSb-
konsernet siden år 2000. 
Haukeli er styremedlem i 
Mantena AS. 

HEGE MESSEL GRANDE
Hege Messel Grande har 
vært varamedlem ansat-
tes representant siden 
2012 og ansattes represen-
tant siden 2014. Grande 
er leder for økonomi 
Eiendomsavdelingen, og 
har tidligere jobbet som 
 finansanalytiker hos Asea 
brown boveri Southeast 
Asia Pte Ltd (Singapore) 
og økonomi sjef hos Saga 
Petroleum ASA. Grande har 
vært ansatt i ROM Eiendom 
AS fra 2000.

CAMILLA WAHL
Camilla Wahl har vært 
 styremedlem siden 2006. 
Wahl er arbeidende styre-
leder i Wahl Eiendom AS, 
styremedlem i diverse 
datterselskaper av Wahl 
Eiendom og styremedlem i 
DNb Eiendomsinvest 1 ASA. 
Wahl har tidligere vært 
 daglig leder i Wahl Eiendom 
AS, partner i Legalteam 
Advokatfirma DA, advokat-
fullmektig i Advokatfirmaet 
Selmer og advokatfullmek-
tig i Wikborg & Rein.

TRuLS MORTENSEN
Truls Mortensen har vært 
ansattevalgt styremedlem  
siden 2012. Mortensen 
er konsernregnskapssjef 
i ROM Eiendom AS og er 
også vara styremedlem i 
Oslo S utvikling AS. Han 
har tidligere jobbet som 
revisor hos Deloitte, kon-
sernregnskapssjef i Norske 
Skogindustrier ASA og 
økonomisjef hos Zalaris HR 
Services AS. Mortensen har 
vært ansatt i ROM Eiendom 
AS siden 2009.
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Ledergruppen

PETTER EIKEN
Administrerende direktør 
Petter Eiken har vært an-
satt som administrerende 
direktør i ROM Eiendom 
siden 2014. Eiken er utdan-
net sivilingeniør bygg ved 
NTH. Av tidligere jobber 
har Eiken vært Executive 
vice President i Skanska 
Ab, adm.dir i Skanska 
Norge A/S og viseadm.dir i 
veidekke A/S. 

jøRN SELjELID
jørn Seljelid har vært  ansatt 
som Direktør økonomi- 
og finans i ROM Eiendom 
fra 1. mai 2006. Seljelid er 
 utdannet siviløkonom fra 
bI 1982. Seljelid har vært 
konsulent/kontorsjef i 
vegdirektoratet, økonomi-
sjef i Eiendomsselskapet 
Aker brygge, finansdirektør  
i Plast ASA og økonomi-/ 
finansdirektør i briksdalen 
Eiendom.

KRISTIN bOGE bENTH
Kristin boge benth har vært 
ansatt som Direktør HR 
 siden 1. mars 2007. benth 
er utdannet siviløkonom fra 
Norges Handelshøyskole 
i bergen og har jobbet 12 
år med marketing og 12 år 
som HR-ansvarlig i freia og 
i Kodak før hun ble ansatt i 
ROM Eiendom.

SIGNE HORN
Signe Horn har vært ansatt 
som Direktør strategi og 
samfunnskontakt i ROM 
Eiendom fra 2008, og har 
siden april 2014 også vært 
Direktør Eiendom. Horn 
er utdannet Cand Polit. 
fra universitetet i bergen, 
og har blant  annet job-
bet som byråd i Oslo kom-
mune, kommunalråd  i 
Oslo kommune, politisk 
rådgiver i Nærings- og 
handelsdepartementet, 
kommunikasjonsdirek-
tør i Konkurransetilsynet, 
kommunikasjonsdirektør 
fornyingsdepartementet  
og direktør for samfunns-
kontakt i NSb.

MORTEN AuSTESTAD
Morten Austestad har 
vært ansatt som Direktør 
utvikling i ROM Eiendom i 
perioden  2006-2008 og fra 
2011. Austestad er utdannet  
siviløkonom Norges 
Handelshøyskole i bergen 
og har erfaring fra finans 
og eiendom fra Aberdeen 
Property Investors og Alfred 
berg Industrifinans.

bjøRN W. bIRKELuND
bjørn W. birkelund har 
vært ansatt som Direktør 
Marked i ROM Eiendom fra 
2005 og Direktør Drift fra 
2009. birkelund er utdan-
net bedriftsøkonom ved bI 
og har blant annet jobbet 
som avdelingssjef Drift og 
vedlikehold i uNI forsikring 
AS (Eiendomsseksjonen), 
leder av Driftsavdelingen 
i Storebrand Eiendom AS, 
markedsdirektør i NSb 
bA og forvaltningsdirek-
tør i Aberdeen Property 
Investors AS.



Foto Sune Eriksen
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Årsberetning 2014

Virksomhetens art
ROM Eiendom AS har som formål å styrke det 
økonomiske grunnlaget for NSBkonsernet 
gjennom utvikling, forvaltning og salg av NSB
konsernets eiendomsportefølje.

ROMkonsernet består av morselskapet ROM 
Eiendom AS med tilhørende datterselskap og 
felleskontrollerte virksomheter. Konsernet har 
hovedkontor i Oslo og driver eiendomsutvik
ling og forvaltning i Sør, Øst, Vest og Midt
Norge. ROM Eiendom AS er et heleid dattersel
skap av NSB AS.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvi
sende bilde av ROM Eiendom AS og konsernets 
eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 33a bekreftes  
det at forutsetningene om fortsatt drift er til 
stede. Denne konklusjonen er basert på høy 
egenkapitalandel, resultatprognoser for år 2015 
og konsernets langsiktige strategiske progno
ser for årene fremover. Konsernet er i en sunn 
økonomisk og finansiell stilling.

Arbeidsmiljø og personale
Sykefraværet for ROM Eiendom AS for 2014 var 
på 2,9 % mot 4,2 % i 2013. Selskapet vil fortsette å 
arbeide for å holde et lavt sykefravær.

Det har ikke forekommet eller blitt rapport
ert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i 
 løpet av året som har resultert i materielle 
skader eller personskader.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det 
 arbeides fortløpende med forbedringer. Medar
beiderundersøkelsen i oktober/november 2014 
viste en meget høy medarbeidertilfredshet.

Arbeidsmiljøet i selskapet er preget av moti
verte medarbeidere som yter god innsats.

Likebehandling
ROMkonsernet har som mål å være en 
arbeids plass der det er full likestilling mellom 
kvinner og menn, og med lønns og arbeidsvil
kår som ikke diskriminerer. Konsernet hadde 

94 ansatte pr 31.12.2014, hvorav 41 er kvinner.  
Samtlige er ansatt i morselskapet. ROM 
Eiendom AS legger vekt på å forsøke å rekrut
tere personer med innvandrerbakgrunn.

Styret i ROM Eiendom AS består av 7 perso
ner; 4 menn og 3 kvinner.

Miljørapportering
Konsernets virksomhet har ikke forurenset det 
ytre miljø i 2014, men konsernets eiendoms
masse kan forårsake forurensing av det ytre 
miljø. Dette gjelder i hovedsak forurensing av 
grunn som følger av tidligere miljøskadelige 
utslipp på eiendommer som ROM Eiendom AS 
nå besitter.

Den videre håndtering av det ytre miljø skal 
skje i henhold til styringssystemet i NSBkon
sernet, som ivaretar dette på en faglig forsvarlig 
måte. Konsernet har fokus på gode miljø og 
energiløsninger. Det er utarbeidet en miljø
håndbok som gir retningslinjer i både prosjekt
utviklingsarbeidet og forvaltningsarbeidet.

ROM Eiendom AS’ ambisiøse miljøstrategi  er 
alltid i fokus, både gjennom drift og vedli
kehold av eksisterende eiendommer, og ved 
utvikling av nye prosjekter. ROM Eiendom 
har som en del av sin klima og miljøstrategi 
ambisjon om å fortløpende redusere energifor
bruket. Virksomheten har også ambisjon om at 
nybygg skal være innenfor miljøstandardene 
klasse A bygg og BREEAMNOR Excellent.

Grønne leieavtaler er tatt i bruk i 2014 og skal 
bidra til å sikre en positiv miljømessig utvik
ling av leieobjekter også i leieperioden.

ROM Eiendom AS er involvert i to viktige 
ENOVAprosjekter. Et samarbeidsprosjekt med 
en av selskapets leietakere hvor energimålet er 
på 5,5 GWh, tilsvarende et årlig energiforbruk 
i 220 eneboliger og ROM Eiendom AS’ eget 
ENOVAprosjekt, med et energimål på 2,9 GWh, 
tilsvarende et årlig energiforbruk i 116 eneboli
ger. Prosjektene videreføres i 2015.

For første gang ble det i 2014 arrangert  
en felles miljø og energisamling med ROM 
Eiendom AS’ driftsleverandør ISS og ROM 
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Eiendom AS, representert ved eiendomsforval
tere og driftssjefer.  Der ble det gitt ut to priser, 
«Årets grønne driftssjef» og «Årets grønne 
driftstekniker». Dette vil bli en årlig begivenhet 
fremover, for å opprettholde et sterkt fokus på 
miljø og energi i eksisterende eiendommer.

Arbeidet med energimerking av bygg og 
energivurdering av tekniske anlegg har holdt 
frem i 2014 og arbeidet videreføres i 2015.

I løpet av 2014 har blant annet oljefyren på 
Oppdal stasjon blitt erstattet med varmepum
pe og arbeidet med utfasing av fossilt brensel 
videreføres i 2015. 

Arbeidet med rensing av forurenset grunn 
på konsernets eiendom på Brakerøya utenfor 
Drammen ble sluttført i 2014. Miljødirektoratet 
godkjente oppryddingen sommeren 2014 og 
skriver: «Miljødirektoratet vurderer resultatet 
av opprydningen på Brakerøya som tilfredsstil
lende, og mener at det av praktiske og tekniske 
årsaker kan være vanskelig å oppnå et bedre 
resultat».

Redegjørelse om samfunnsansvar
I henhold til Regnskapslovens § 33 c skal store 
foretak redegjøre for hva foretaket gjør for å 
 integrere hensynet til menneskerettigheter, 
 arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det 
ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine 
forretningsstrategier, i sin daglige drift og i for
holdet til sine interessenter. ROM Eiendom AS 
er et heleid datterselskap av NSB AS. For redegjø
relse om samfunnsansvar henvises det til rede
gjørelse gitt i NSB AS sin årsberetning for NSB
konsernet som også omfatter datterselskaper. 

ROM Eiendom AS eier de fleste jernbanesta
sjonene i Norge. Flere av disse er verneverdige, 
og ROM Eiendom AS bruker betydelige midler 
hvert år på vedlikehold. Dette skjer i gjennom 
et systematisk arbeid, hvor nærmere 90 prosent 
av alt vedlikehold følger flerårige planer. ROM 
 Eiendom AS har en utleiegrad på ca 95 prosent 
og i henhold til eksterne undersøkelser er leie
takerne meget fornøyde. ROM Eiendom AS har 
høye ambisjoner om å være en profesjonell utvi

kler av gode kollektivknutepunkt, og det legges 
ned store ressurser for å lykkes med dette.

Eiendomsmarkedet og fremtidige 
utsikter
Årets første måneder var preget av få eien
doms transaksjoner, mens det i løpet av siste 
halvdel av 2014 har tatt seg kraftig opp. Det har 
vært stor interesse og høy betalingsvillighet 
for salg av eiendom med sentral beliggenhet 
og lange leiekontrakter. Gjennom høsten har 
det vært en økende tendens til at utenlandske 
aktører vil kjøpe eiendom i Norge, og da spesi
elt i Oslo. ROM Eiendom AS har i 2014 solgt to 
nyoppførte bygg i Schweigaards gate 21 og 23 og 
har gjennom dette salget oppnådd gode resul
tater. ROM Eiendom AS har også i 2014 solgt en 
stor tomt på Alnabru i Oslo.

ROM Eiendom AS har solgt mange leiligheter 
i 2014 selv om selskapet har registrert en lavere 
interesse i deler av året. Makroøkonomiske 
prognoser viser at boligmarkedet fortsatt vil 
være godt i 2015, men at man antakelig vil 
oppleve en ganske flat prisutvikling. Dog har 
rentenedgangen medført en stor etterspørsel 
etter boliger i første del av 2015. Usikre utsikter, 
forventet lavere inntektsvekst og økt arbeids
ledighet vil derimot kunne redusere etterspør
selen.  Samtidig er det publisert tallmateriale 
som viser at utbyggingstakten også reduseres, 
noe som er gunstig for allerede igangsatte 
prosjekter.

Leieprisene på kontorarealer med god stan
dard og beliggenhet har vært svakt stigende 
gjennom 2014. For øvrige kontorarealer har 
leieprisene vært relativt stabile i gjennom året. 
Netto arealabsorbsjon for kontorlokaler i Oslo 
i 2014 er vesentlig lavere enn de to foregående 
årene. Det forventes en økning i årene fremover. 

ROM Eiendom AS erfarer at det i 2014 har 
vært tilfredsstillende finansieringsbetingelser 
for nye utbyggingsprosjekter.

Selskapet har fortsatt fokus på å ha god 
dialog med sine leietakere. Det er også viktig 
med overvåkning og vurdering av risikoutsatte 
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bransjer, krav til garantistillelse og innkreving 
av utestående leie. 

Finansiell risiko
Markedsrisiko
Konsernets evne til å skape merverdier i ut
viklingsporteføljen vil avhenge av fremtidig 
etterspørsel etter boliger og næringslokaler. 
Opprettelse av Single purpose selskaper med 
profesjonelle samarbeidspartnere kombinert 
med attraktive og sentrumsnære utviklings
eiendommer gjør konsernet mindre eksponert 
for eventuelt fall i etterspørselen. Konsernet 
gjennomfører årlig en verdivurdering av eien
domsporteføljen. Disse rapportene har doku
mentert betydelige utviklingspotensial og 
merverdier. For 2014 er verdien av utviklings
eiendommene økt sammenlignet med 2013.

En stor andel av utleieporteføljen, om lag 
50 prosent, retter seg mot leietakere i NSB og 
 annen jernbanerelatert virksomhet. Andelen 
har vært og er relativt stabil. Dette gjør konser
net mindre eksponert for svingninger i etter
spørselen etter næringslokaler. Gjenstående 
leietid for utleid areal er omtrent seks år.

Kredittrisiko
Ved avhendelse av utviklingseiendommer 
 vurderes kredittrisikoen som lav da eiendoms
verdien ikke anses å bli forringet dersom et salg 
skulle bli hevet.

På utleiesiden anses risikoen for at leietager 
ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine for
pliktelser som moderat, da deler av utleieporte

føljen leies ut internt i NSBkonsernet og til 
øvrig jernbanerelatert virksomhet med statlig 
eierskap. Ved utleie til eksterne selskap kreves 
det tilfredsstillende garantier.

Det er ikke inngått avtaler om motregning 
 eller andre finansielle instrumenter som mini
merer kredittrisikoen i selskapet eller konsernet.

Likviditetsrisiko
ROM Eiendom AS har som et heleid dattersel
skap i NSB AS, inngått avtale om deltagelse i 
konsernkontosystemet. Selskapet har tilgang 
på finansiering gjennom NSBkonsernet og har 
per 31.12.2014 et langsiktig lån fra NSB AS på 
MNOK 871 (MNOK 4.453 i 2013). Den store end
ringen fra 2013 skyldes konvertering av gjeld til 
egenkapital.

Styret vurderer likviditeten i selskapet som 
tilfredsstillende, tatt i betraktning selskapets 
kapitaltilgang fra NSB. Konsernets likviditets
beholdning var MNOK 2 per 31.12.2014 mot 
MNOK 91 ved utgangen av 2013.

Resultat, kontantstrøm, investerin-
ger, finansiering og likviditet
Omsetningen i konsernet har gått opp fra 
MNOK 699 i 2013 til MNOK 1 694 i 2014.

Årsresultatet i 2014 ble MNOK 1 050 mot 
MNOK 276 i 2013.  

Samlet kontantstrøm fra driften var MNOK 
1 002. Det er gjort betydelige investeringer i 
utviklingsprosjektene i 2014. 

Selskapets investeringer i 2014 var MNOK 
425. Investeringer gjennom datterselskap på 
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MNOK 340 og spselskaper på MNOK 538 kom
mer i tillegg. De samlede investeringene for 
konsernet blir da MNOK 1 303.

Konsernets kortsiktige gjeld per 31.12.2014 
utgjorde 43,1 prosent av samlet gjeld, mot 15,6 
prosent i 2013.

Totalkapitalen ved utgangen av året var 
MNOK 7 978 sammenlignet med MNOK 6 880 
året før. Egenkapitalandelen per 31.12.2014 var 
78,9 prosent sammenlignet med 22,8 prosent 
per 31.12.2013.

Det har ikke oppstått forhold etter regn
skapsårets slutt som har vesentlig betydning 
for regnskapet.

Årsresultat og disponeringer
Styret foreslår følgende disponering av års
resultatet i ROM Eiendom AS på MNOK 1 042:

Overført til annen egenkapital MNOK 1 042 
Sum disponert MNOK 1 042 

På bakgrunn av forslaget til årsregnskap for 
2014 foreslår styret at det ytes konsernbidrag 
med MNOK 333. 

Eierstyring og selskapsledelse
NSBs konsernstyre er opptatt av at eier og andre  
interessenter har tillit til NSBkonsernet, og 
vedtok i 2005 å innføre norsk anbefaling om 
 eierstyring og selskapsledelse med tilpassing til 
konsernets og datterselskapenes eierstruktur.

Styret vil rette en takk til alle ansatte for 
meget godt utført arbeide i 2014.

Oslo, 9. februar 2015

Geir Isaksen
Styrets leder

Kjell Haukeli

Hilde Synnøve Svindal

Hege Messel Grande 
Ansattevalgt

Hans Kristian Voldstad

Camilla Wahl

Truls Mortensen 
Ansattevalgt

Petter Eiken
Adm.dir.
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RESuLTAT føR SKATTEKOSTNAD (MNOK)* *SP-selskapene er konsolidert 
inn etter bruttometoden frem til 
og med 2011. fra og med 2012 er 
disse konsolidert inn etter EK-
metoden. De historiske tallene 
er ikke justert i forhold til dette.
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Driftsinntekter  764 931   679 336  1 694 095   699 030 

Lønn og andre personalkonstnader (117 223)  (122 181)  (121 006)  (122 188)

Aktiverte prosjekttimer  17 611   17 546   17 611   17 546 

Avskrivninger og nedskrivninger (150 372)  (198 734)  (204 880)  (218 601)

Andre driftskostnader  (268 326)  (277 653) (273 747)  (259 502)

Sum driftskostander (518 310)  (581 022)  (582 022)  (582 745)

Resultatandel felleskontroller virksomhet -   -   77 060   284 917 

Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet 50 141   178 053   141   118  

Driftsresultat 296 762   276 367   1 189 274   401 320 

Netto finansielle poster  799 787   (135 651)  (83 767)  (139 868)

Netto finanspost pensjoner  (2 171)  (622)  (2 171)  (622)

Resultat før skattekostnad 1 094 378   140 094  1 103 336   260 830 

    

Skattekostnad (52 701)  2 981   (45 037)  19 407 

     

Årsresultat 1 041 677   143 075   1 058 299   280 237 

     

Årlig estimatavvik pensjoner over utvidet resultat  (11 032)  (6 067)  (11 032)  (6 067)

utsatt skatt på estim.avvik pensjoner utv.res. 2 979   1 638  2 979   1 638 

     

Utvidet resultat (8 053)  (4 429) (8 053)  (4 429) 

     

Årsresultat 1 033 624   138 646   1 050 246   275 808  

     

Årets totalresultat 1 033 624   138 646   1 050 246   275 808 

     

Totalresultat tilordnes     

Aksjonærene i morselskapet 1 033 624   138 646   1 050 246   275 808  

     

Årets totalresultat 1 033 624   138 646   1 050 246   275 808  

     

Opplysninger om:     

Overført til (+)/fra (-) annen EK 1 033 624   138 646   1 050 246   275 808 

Sum 1 033 624   138 646   1 050 246   275 808  

morselskapet konsern

Resultatregnskap

Tall i TNOK 2014 20142013 2013

ÅRSRAPPORT
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EIENDELER    

ANLEGGSMIDLER     

utsatt skattefordel  65 337   -   72 747   - 

varige driftsmidler 583 107   448 236  689 763   1 059 459 

Investeringseiendom 3 077 190   3 146 348  3 324 353   3 679 136 

Investering i datterselskap 480 406   233 741   -   - 

Investering i fKv 311 393   313 666  680 447   649 455 

finansielle anleggsmidler 298 056   897 878   74 945   25 161 

Sum anleggsmidler 4 815 489   5 039 869   4 842 255   5 413 211 

     

OMLØPSMIDLER         

utv.eiendom under utv. for salg  911 485   961 427   1 432 295   1 047 501 

Eiendommer for salg  -   26 205   25 985   26 205 

Kundefordringer og andre fordr.  1 669 421   469 714  1 675 742   301 020 

Kontanter og kontantekvivalenter  258 430   6 587   1 551   91 693  

Sum omløpsmidler  2 839 336   1 463 933   3 135 573   1 466 419

     

Sum eiendeler 7 654 825   6 503 802   7 977 828   6 879 630 

morselskapet konsern

balanse

Tall i TNOK 2014 20142013 2013

ÅRSRAPPORT
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EGENKAPITAL OG GJELD    

EGENKAPITAL     

Aksjekapital og overkurs  5 130 590   440 225   5 130 590  440 225 

Opptjent egenkapital 855 964   816 122   1 165 925   1 130 046  

Sum egenkapital 5 986 554   1 256 347  6 296 515   1 570 271  

    

LANGSIKTIG GJELD         

Lån  871 000   4 453 000   874 237   4 460 259 

utsatt skatt  -   (59 487)  -   (50 613)

Pensjonsforpliktelser  74 698   62 748   74 698   62 748 

Andre avsetninger for forplikt.  7 000   7 000   7 000   7 000   

Sum langsiktig gjeld 952 698   4 463 261   955 935   4 479 394 

     

KORTSIKTIG GJELD         

Kassakeditt/kortsiktig gjeld morselskap  -   30 846   -   - 

Lev.gjeld og annen korts. gjeld  679 326   719 809   684 379   792 104 

betalbar skatt  36 247   33 539   40 999   37 861 

Lån  -   -   -   - 

Sum kortsiktig gjeld 715 573   784 194   725 378   829 965 

Sum gjeld 1 668 271   5 247 455   1 681 313   5 309 359

Sum egenkapital og gjeld 7 654 825   6 503 802  7 977 828   6 879 630 

morselskapet konsern

balanse

Tall i TNOK 2014 20142013 2013
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Oslo, 9. februar 2015

Geir Isaksen
Styrets leder

Kjell Haukeli

Hilde Synnøve Svindal

Hege Messel Grande 
Ansattevalgt

Hans Kristian Voldstad

Camilla Wahl

Truls Mortensen 
Ansattevalgt

Petter Eiken
Adm.dir.
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ROM EIENDOM AS

Postadresse: Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo

Besøksadresse: Schweigaardsgate 23, Oslo

Sentralbord: +47 47 62 05 00

Epost: post@romeiendom.no

romeiendom.no


