
BULL- seminar – dag 2:
Litteraturhuset 26.04.2016

Hovinbyen: –
Kommentar til strategiplanen: 

Hvordan skape Hovinbyen om til urbant byområde med 
grønn og sosial infrastruktur 

og 30- 40 000 nye boliger i ny by? 
Nok boliger, rimelige nok og raskt nok?

Sivilarkitekt MNAL Magnus Boysen/Boysen Urban



Hovinbyen: nesten like stor som Indre by innenfor Ring 2

Strategisk plan:

Bygge en ny attraktiv by med 
30 – 40000 boliger er en djerv,
krevende og ambisiøs plan i
dagens nyliberalistiske regime:
den mest omfattende planen
siden Oslos generalplan i 1950



Store byplanløft må ha en «Fortelling» som gir allmen oppslutning om planen:
Generalplanen i Oslo i 50-årene fortalte folk om fremskritt, velferd, sanitære boforhold og ikke minst – «tak over hodet»

Hva er den gode fortellingen om Hovinbyen?
Oslos vekst som storby = Millionby krever minst 120 000 nye boliger innen 2035 dvs 6000 nybygde boliger/år 
sier prognoser fra SSB som er gjort til politikk og trosartikkel for ukontrollert fortetting.
Oslo kommer likevel til å vokse mye: vi vet ikke sikkert, men kommer en slik byvekst, 
må vi ha en beredskap for å bygge nye gode boligbyer med høyere tetthet.
Hovinbyen skal ta opp i seg kommende byvekst med 30 – 40 000 boliger i årene fremover.

Den gode fortellingen om Hovinbyen vil være at intensjonene og målene i Strategisk plan for Hovinbyen 
virkelig blir fulgt opp og blir realitet ! 
- men hvem skal planlegge, investere og gjennomføre/bygge Hovinbyen? 

Kommunens rolle som gjennomfører eller bare «tilrettelegger»?

Gjennomføring og bygging av Hovinbyen er mer bypolitiske enn forvaltningsmessige utfordringer:

Hovinbyen: nesten like stor som Indre by innenfor Ring 2



Hovinbyen: hva slags byvekst?:

• Kommunen som planlegger, investor og gjennomfører– eller «bare tilrettelegger»?                       
Hvordan sikre urban, grønn og sosial infrastruktur i Hovinbyen - Erfaringer fra Ensjø

• Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan? 

• Konflikt  mellom Helhetlig plan  og  Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

• Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi:
Hva koster en by?

• Hvilken bypolitikk og offentlig makt trengs for å gjennomføre Hovinbyen? 



Dagsavisen 1.mars 2016:   Beboerne/Borettslaget        
kritiserer  gjennomføringen av Ensjøplanen:

«Hvem vil tro på at Hovinbyen      
virkeliggjøres om ikke byregjeringen     
klarer å fullføre Ensjø?»
- ingen tidsfrist til tomteeiere for å bygge boliger iht planen
- tomteeiere leier utlokaler til industri/lagerformål

i stedet for og i konflikt med boliger  - støy
- «evig byggeplass» 
- byplangrep som ellipseplassen blir sabotert
- Stålverkshall utleidd: hindrer flere hundre boliger
- Utleie av bilhall hindrer utvikling av Ensjø T-banesenter

Kommunen som planlegger, investor og gjennomfører –
eller «bare tilrettelegger»?
Erfaringer fra Ensjøplanen:



Kommunen som planlegger, gjennomfører og investor –
eller bare «tilrettelegger»? Erfaringer fra Ensjøplanen:

Kommunen som planlegger:

Må binde opp og fastsette overordnete grenser og arealer for parker, plasser 
og grønne forbindelser FØR enkeltprosjekter utvikles. 
- VPOR = «Veiledende Plan for det Offentlige Rom» er bra, men ikke nok: 
- Enkeltprosjekter kan ikke være premiss for overordnet infrastruktur: 

grønnstruktur:               
parker, plasser, torg, sykkel/gangveier og parkdrag

urban infrastruktur:     
strøksgater/flerfunksjonalitet/1.etasjer med byliv, bygatesnittet

sosial infrastruktur:      
skoler, barnehager, bibliotek, samfunnshus, eldresentra, 

teknisk infrastruktur:   
trafikkmønster, avkjørsler, renovasjon, «alt under bakken» 

kulturell og historisk infrastruktur:   
kino, teater, museer - bruk av bevaringsvedige bygg, tidsdybde

Strategisk plan
For Hovinbyen:



Kommunen som gjennomfører: 

Erfaringer fra Ensjø - kommunen må:
OMRÅDEREGULERE viktige gateløp, 
byvegger, avgrensinger av offentlige rom 
KJØPE NØKKELEIENDOMMER i området 
for å sikre overordnete grep
EKSPROPRIERE der det ikke er mulig 
å kjøpe nøkkeleiendommer:
TIDSBESTEMME gjennomføring av 
regulering (rekkefølgebestemmelse)

Hva i planen er PREMISS : hva er TEMA for forhandlinger? 

Utbyggingsavtaler skal sikre gjennomføring ved private 
aktører og kompensere tidligere off. investeringer

Kommunen som planlegger, investor og gjennomfører –
eller «bare tilrettelegger»?  Erfaringer fra Ensjøplanen:

Blågrønt nett:



Kommunen som planlegger, investor og gjennomfører –
eller bare «tilrettelegger»? Erfaringer fra Ensjøplanen:
Kommunen som investor:

Kommunens oppgaver:
- OMRÅDEREGULERE FOR Å SIKRE OVERORDNET INFRASTRUKTUR.  

Dette er investering i infrastruktur som er en delkostnad for fellesanlegg

- EIENDOMSOVERGRIPENDE INFRASTRUKTUR 
gjennomføres TIDLIG  - og helst FØR enkeltprosjektene kommer

- STYRKE OFF. FORHANDLINGSPOSISJON VED INVESTERINGER I INFRASTRUKTUR 
og øke styringsrom for å sikre kvaliteter og pris i området

- KONTANTBIDRAG OG REALYTELSER FRA ENKELTPROSJEKTER 
tilbakebetaling av verdistigning som følge av offentlige investeringer i infrastruktur

Offentlige  investeringer i Infrastruktur                                             

Områdeplan/regulering   Infrastruktur                                             Enkeltprosjekter  boliger/forretning/næring………..

Refusjoner, kontantbidrag, realytelser

Store investeringskostnader må likevel 
sikres ved statlige garantier: 
Byutviklingsfond:  

«Statens garantiinstitutt for 
byvekst og byutvikling»….?



Hovinbyen: hva slags byvekst?:

• Kommunen som planlegger, gjennomfører– eller bare «tilrettelegger» 
- Erfaringer fra Ensjøplanen
- Hvordan sikre urban, grønn og sosial infrastruktur i Hovinbyen ? 

• Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan? 

• Konflikt  mellom Helhetlig plan  og  Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

• Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

• Hvilken bypolitikk og offentlig makt trengs for å gjennomføre Hovinbyen? 



Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan?
Knutepunkt: 

1.  Knytte sammen overordnet kollektivtransport
2. Være et attraktiv flerfunksjonelt bysenter/stasjonssenter 

med strøksgater og møtesteder med  «høy kaffelattefaktor».
og med forretninger og publikumsrettete funksjoner

Knutepunktfortetting:

Knutepunktene må bli attraktive urbane kjerner som skaper 
«marked for boligutbygging» – ingen vil bo i et veikryss! (Storo)

ØKERN: fra Veikryss til
Attraktivt KNUTEPUNKT

Høyt ambisjonsnivå og 
viktig målsetting i
Strategiplanen:



Byarkitektur og bykvaliteter i 
byfortettingene – hvordan?

Breivoll tenkt som mangfoldig knutepunkt

Strategiplan for Hovinbyen:



Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan?

Eks.:  Mathallen
Vulkan 

Detaljregulering som vedtas FØR bygg og gaterom/uterom 
er utformet – sikrer ikke byarkitektur og flerfunksjonalitet

Byarkitektur krever reguleringsprosess parallelt med 
prosjekteringsprosess  (erfaring Regjeringskvartalet)

Strategiplanen:
Næring integrert i tett og flerfunksjonell bystruktur

BYFORMING – BYARKITEKTUR:
• Vertikalsnitt mellom bygg og gate/terreng
• Byrommets kanter
• Bygulvet

Strategiplanen: 
Vertikalsnitt/bygulvet og byrommenes kanter



Hovinbyen: hva slags byvekst?:

• Kommunen som planlegger, gjennomfører– eller bare «tilrettelegger» 
- Erfaringer fra Ensjøplanen
- Hvordan sikre urban, grønn og sosial infrastruktur i Hovinbyen ? 

• Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan? 

• Konflikt  mellom Helhetlig plan  og  Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

• Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

• Hvilken bypolitikk og offentlig makt trengs for å gjennomføre Hovinbyen? 



Konflikt mellom Helhetlig plan og Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?
Eks Ensjø:

Konflikter som sinker
utbygging av  boliger 
og offentlige rom 

Hva sinker produksjon av
byrom og boliger:
Motstridende eierinteresser
Eller off. saksbehandling? 

Visjon Ensjø 2020



Konflikt mellom Helhetlig plan og Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

Bonanza i tomtemarkedet bremser boligproduksjonen:

Tomteprisstigning i Oslo var ca 40% av boligprisene fra 2003 til 2011*)
• «Hvorfor selge eiendom til boliger i dag hvis jeg får 5% - realøkning 

for tomta mi neste år».
• «River ikke utleiebygget mitt for å bygge  boliger: får mer igjen for å leie ut i 10 år».

Bremser etablering av uterom:
• «Avgir ikke del av tomta mi til park: kommunen eksproprierer jo ikke likevel»
• «Selger ikke eiendommen: kommunen legger om bekkeløpet» (Hovinbekken)

Så lenge Sanner og utbyggersiden klager på område- og kvalitetskrav fra offentlige myndigheter 
og behandlingstid (og bare det), - og krever «forenklinger» - så forsvinner oppmerksomheten 
om de viktigste årsakene til lange planprosesser:

Bygging av ny by er komplisert i sammensatte eiendomsstrukturer 
og ekstremt komplekst hvis ikke overordnete grep og infrastruktur er på plass i tide. 



Konflikter mellom Helhetlig plan og Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Eiendomsoverskridende infrastruktur i konflikt med eksisterende eiendomsinteresser 
• Motstrid eiendomsinteresser innbyrdes

Forhandlinger mellom det offentlige og de private eier- utbyggerinteressene 
er en kontinuerlig del av planleggingen - Mål med forhandlinger:  
Sikre planlegging, gjennomføring og finansiering av overordnet infrastruktur

Sykkel- og gangnettverk Fra i dag - til   framtidig  blå og grønn infrastruktur



Hovinbyen: hva slags byvekst?:

• Kommunen som planlegger, gjennomfører– eller bare «tilrettelegger» 
- Erfaringer fra Ensjøplanen
- Hvordan sikre urban, grønn og sosial infrastruktur i Hovinbyen ? 

• Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan? 

• Konflikt  mellom Helhetlig plan  og  Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

• Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

• Hvilken bypolitikk og offentlig makt trengs for å gjennomføre Hovinbyen? 



Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

Hovinbyen planlegges for 35 000 boliger eller 5 x Ensjø:

På lederplass i siste OBOS-blad sier konserndirektør Siraj:
…»Boligprisene i Oslo nærmer seg nå 60 000kr/m2. 
Dette betyr at mange etter hvert risikerer å falle utenfor boligmarkedet. 
Prisveksten skyldes en rekke faktorer. Sterk  befolkningsvekst, 
lave renter og god kjøpekraft, liten boligbygging, fordyrende byggeregler 
og for få byggeklare tomter er bare noen av faktorene. Dessverre er det 
lite som tyder på at prisveksten vil bremse opp i Oslo- regionen…»

Hvis 35 000 boliger skal være realistisk i Hovinbyen, må man se nærmere på dynamikken bak boligprisstigningen

• TOMTEPRISSTIGNINGEN UTGJØR NESTEN 40 % AV BOLIGPRISSTIGNINGEN mellom 2003 og 2011 i Oslo 
• I følge deler av byggebransjen selv (og Fellesforbundet) GÅR PRODUKTIVITETEN NED i byggeriet 

som følge av sosial dumping og nedgradert og dårligere yrkesfaglig opplæring
• Salgsleddet gjennom BUDRUNDER AKSELLERERER PRISSTIGNING, - og er et fordyrende ledd 

MEGLERSALG forhindrer også konkurranse mellom boligprodusentene
• Faktisk KARTELL ?



Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

Hvorfor Bonanza i boligprisene:

1987   1992         2003           2007 -8        2011       2016

Boligpriser

Bygge-/entreprisekostnader

Lønnsutvikling

Økende gap mellom 
lønnsnivå og boligpris

Hvordan opprettholdes etterspørselspresset (hittil): 
tross økende gap mellom lønn og boligpris:        

70m2 3roms på Lambertseter, pris:   
2,5 -3 x gjennomsnittlig årslønn i 1970
7 – 8 x gjennomsnittlig årslønn i 2016

6 faktorer:   
• 2 i stedet for 1 husstandsinntekt («begge i jobb») 
• Historisk lav lånerente < 2,5 %
• Lånefinansiert opp til 90% i dag; i 1970 ca 60-70%
• Arvemassen til neste generasjon 6-doblet (Piketty)
• Økt klassedeling: stadig flere kommer ikke inn på 

boligmarkedet.
• Full(?) sysselsetting – hvor lenge?

Svikt i en eller flere av disse faktorene kan føre til
Etterspørselssvikt = krise i boligmarkedet

Tomteprisstigning 40%



Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

Hvorfor stiger boligprisene? Prisdannelsen skjer pga etterspørselspresset og uten konkurranse 
mellom boligprodusentene /eiendomsutviklerne: Øker faren for krakk i boligmarkedet?

Kjennetegn med bolig »markedet» i motsetning til andre varemarkeder:
• I de fleste andre varemarkeder: biler, mobiler, TV-er, møbler etc:

Konkurransen mellom produsentene i markedet fører til at realprisene går ned og kvalitetene går opp
• Bolig»markedet» er unntak: her er det omvendt:

Aktørene «konkurrerer» om å senke offentlige kvalitetskrav på boligene mens realprisene øker år for år

Grunnen kan være at «boligmarkedet» nærmere fungerer som faktisk kartell mellom utviklere og 
boligprodusenter uten særlig innbyrdes konkurranse overfor boligkjøperne. 
Dette forsterkes av en skare boligmeglere som sørger for at boligkjøperne «konkurrerer» med hverandre, 
i stedet for å utnytte en evt konkurranse mellom boligutviklere.

Hvordan kjøpe bil eller sofa hvis vi måtte avgi bud mot 6 – 8 andre for å kjøpe bil eller sofa på IKEA ??



Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?
Noen Myter i bolig-»markedet»:

«Bare vi produserer nok boliger – synker prisene»
• Hvilken utbygger ønsker det?
• Pga krisen i 2008 sank prisene noe – som medførte stagnasjon i boligbyggingen
• På lederplass i OBOSbladet x/2015 kritiserte M. Mæland myndighetene for å kreve 15%, ikke 10%  egenandel i boligkjøp. 
• Dette medførte nedgang i boligproduksjonen i 2013 fordi 15% senket etterspørselen. 
• Undersøkelse fra AVAD: modellutregning viser at hvis Oslo øker boligproduksjon med 2 000 boliger fra 

ca 3500  til 5500 boliger, synker realprisveksten fra 4% til 3% forutsatt samme etterspørselspress.
Senket etterspørsel og lavere boligpriser vil bremse etterspørselsbasert boligproduksjon

«Vi må bygge mindre boligstørrelser for at  førstegangskjøperne skal få råd til å kjøpe bolig»
• Så lenge etterspørselspresset opprettholdes på mindre leiligheter vil prisdannelsen på disse være ensidig avhengig av       

etterspørsel, når det ikke er noen konkurranse mellom produsentene: Dilemmaet for førstegangskjøperen: 
«Hvorfor kjøpe en mindre leilighet til samme (eller høyere) pris neste år?» 

«Vi må fortette dramatisk for å hindre at folk med vanlige inntekter må bo langt fra byen» (Per Jæger, Aftenp. 20.april)
• Hvis prisene likevel ikke ikke synker pga etterspørselspresset:  hva da? 
Altså: ekstremfortetting gir lite håp for folk med vanlige inntekter

«Vi må fortette dramatisk i Knutepunktene for å bygge 120 000 boliger i Oslo, unngå å ta Marka» 
Oslo har plass til 150 000- 200 000 boliger i byggesonen med samme fortettingsgrad som på Ensjø =100%



Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

I et ensidig etterspørselsstyrt «marked uten konkurranse mellom boligprodu-
sentene, - vil produksjonen av boliger gå ned når prisene overstiger kjøpekraften
Kartell og lite konkurranse mellom boligutbyggere +  «prisstigningsgaranti»
pga meglernes budrunder på boligene, - presser prisene opp, ikke ned:

Offentlig styring av boligprisutviklingen er nødvendig av to grunner:
1. Stadig flere komme ikke inn på boligmarkedet – økt ulikhet
2. Hvis dynamikken bak boligprisutviklingen fortsetter, øker risiko 

for «breakdown» og bolig-/eiendomskrise

Hovinbyen planlegges for 35 000 boliger eller 5 x Ensjø:
Boligutviklingen her kan styres dersom kommunen går tidlig inn med investeringer
i infrastruktur med ryggdekning fra staten: garantier eller investeringer

Kommunen vil få større styringspotensial og forhandlingsstyrke overfor 
eiere/aktører om kvaliteter og pris fordi etablering av overordnet 
infrastruktur tidlig, senker prosjektrisiko og øker forutsigbarhet, 
byggetempo og verdiskaping for enkeltprosjektene.

Boligområder i Hovinbyen



Hovinbyen: hva slags byvekst?:

• Kommunen som planlegger, gjennomfører– eller bare «tilrettelegger» 
- Erfaringer fra Ensjøplanen
- Hvordan sikre urban, grønn og sosial infrastruktur i Hovinbyen ? 

• Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan? 

• Konflikt  mellom Helhetlig plan  og  Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

• Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

• Hvilken bypolitikk og offentlig makt trengs for å gjennomføre Hovinbyen? 



Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

Kostnader =  boligprosjektkostnader
Den gitte byen er bærekraftig ressurs og 
attraksjon for boligprosjektene

Boligprosjektkostnader

Teknisk infrastruktur – kollektivtransport

Grønnstruktur

Sosial- og urban infrastruktur
Kostnader v. eiendomsendringer/ekspropr.

Boligkostnader ved fortetting i Indre by

Kostnader i ny by   Summen av:

+

+

+

PARADIMESKIFTE: Fortetting i Indre by = «gratis by»: noe helt annet enn å bygge både boliger og by i Hovinbyen:



Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

30 – 40 000 boliger:   

Forhandlingstemaer i hele 
planprosessen:

Avveining  og fordeling av kostnader 
mellom: 

1. Boligprosjektene
2. Næringsprosjektene
3. Offentlige kostnader

for infrastruktur
4.     Felleskostnader iht

OPS- utbyggingsavtaler
5. Refusjoner/realytelser

(ut over OPS)

Kostnadsfordelingen kan være et 
verktøy for å styre kvalitet og 
salgspris på boligene 
Hvilken politikk vil Byrådet
(Byregjering?) utvikle for her? 

Utviklingsområder for boliger i Hovinbyen    Næringsområder i Hovinbyen



Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

Bygging av 35 000 boliger i Hovinbyen vil forme Oslo kommunes bolig- og bypolitikk

Fordeling av by- og boligkostnader som styringsverktøy for boligkvalitet og boligpriser:

Områdeutvikling kan gi større styringsmulighet for å «temme» boligmarkedet 
hvis det offentlige tidlig investerer i arealer og infrastruktur:
Størrelse på dekningsbidrag/realytelser fra boligprosjekter kan avveies/forhandles ift
overordnete politiske målsettinger om kvalitetsmål i Hovinbyplanen

Politiske mål kan være:
• Makspris på boliger eller andel av boliger
• Konkurranse om kvalitet – tak på boligsalgspriser som anbudsvilkår på offentlig eidde tomter . (Helsinki.)
• Ekspropriasjon  Effekt: dempe tomteprisutvikling og dermed boligprisene
• Tomteoppkjøp 
• Studentboliger
• Utleieboliger
• Krav om Urbane kvaliteter
• Urbant jordskifte
Etc……



Hovinbyen: hva slags byvekst?:

• Kommunen som planlegger, gjennomfører– eller bare «tilrettelegger» 
- Erfaringer fra Ensjøplanen
- Hvordan sikre urban, grønn og sosial infrastruktur i Hovinbyen ? 

• Byarkitektur og bykvaliteter i byfortettingene – hvordan? 

• Konflikt  mellom Helhetlig plan  og  Fragmenterte eiendomsinteresser?  Løsning?

• Kommunal gjennomføringskraft handler om politikk og økonomi: Hva koster en by?

• Rimelige boliger for «folk flest»? – Nok boliger? - boliger raskt nok?

• Hvilken bypolitikk og offentlig makt trengs for å gjennomføre Hovinbyen? 



Hvilken bypolitikk og offentlig makt kreves for å gjennomføre Hovinbyen?
Konklusjoner 

1.   Starte med å knytte sammen delutviklingsområdene: Det offentlige må gå tungt 
og raskt inn med planlegging, investering og gjennomføring av grønn Infrastruktur 
(områderegulering hvis nødvendig)

2.   Sikre viktige tomter og arealer til sosial infrastruktur som skoler barnehager og 
helseinstitusjoner etc ved oppkjøp og ekspropriasjoner parallelt med etablering av 
grønn ring og grønn infrastruktur (VPOR).

3.   Strategiske vei- og kollektivbanegrep må inn på ATP-planer/Oslopakker:
Staten må stille opp for å sikre Vollebekk/ny trikketrasé/ etc…

4.  Det offentlige må  tungt inn i byforming/regulering av knutepunktene:                
fra vei til gater og sikre attraktive flerfunksjonelle bystrøk med subsidiering av 
urban infrastruktur for varierte funksjoner i 1.etasjer. Bevaring av viktige bygninger 
til allmennyttige formål som gir tidsdybde. Dette er avgjørende for boligutvikling

5. Forhandlinger om boligpriser og –boligkvalitet ut fra avveining av deknings-
bidrag. Dekning av offentlige investeringer fra verdistigning av eiendommer og

enkeltprosjekter som følge av offentlig infrastruktur, - (realytelser, kontantbidrag, 
refusjoner eller andre typer «spleiselag» - OPS). 

Planlegging og forhandlinger «hand i hand»:
Oslo kommune: fra «tilrettelegger» til offentlig investor og gjennomfører
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