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Et sykehus 
blir til
En skadefri og klimavennlig 
byggeplass er fasiten for 
Gardermoen Campus, der 
LHL-klinikkene nå tar form.

Art deco 
til folket
Det handler om vern  
gjennom bruk når Aspelin 
Ramm rehabiliterer art deco-
perlen Sommerrogata 1. 

Grønn glede 
i byen
Landbrukskvartalet i Oslo 
skal pusses opp og bli  
utstillingsvindu for urbant 
landbruk. Imens spirer og 
gror det.



Hvordan påvirker vi byene våre? 
Når vi i Aspelin Ramm utvikler eiendomsprosjekter, større eller mindre, er det en rekke hen-
syn vi skal ta – til byen og bylivet, til miljøet både ute og inne og til innbyggerne og deres 
ønsker. Oppgaven og samfunnsoppdraget vi har pålagt oss selv er å skape gode byrom 
der mennesker kan trives, leve og bo. Eller sagt på en annen måte: vi vil stå for byutvikling 
med omtanke. 

Det vi gjør i dag har et veldig langt perspektiv. Og det er de kommende generasjonene som 
vil se og merke om vi lykkes. Det er spennende – og litt skremmende. Derfor er vi ydmyke 
overfor utfordringen vi har foran oss.

Analyser viser at vi som bransje kan påvirke klimagassutslipp gjennom byutvikling med inntil
30 prosent. Det er tankevekkende tall. De sier noe om ansvaret eiendomsbransjen har når det 
gjelder klimaendringene. Men tallene sier også noe om potensialet som ligger i det grønne 
skiftet – her har vi en reell mulighet til å være med og skape bærekraftige bygg og byer.

Vi påvirker helt konkret hvor gater og møteplasser legges. Vi bestemmer hvordan byggene 
skal se ut, hva slags materialer de skal bygges i og langt på vei hvem som skal bo i eller 
bruke dem. Vi bygger ikke infrastrukturen som knytter byen og byggene sammen, men vi 
påvirker prosessen for at den skal bli best mulig. Vi står på for gode kollektivforbindelser 
og -løsninger, og inviterer gjerne til dialog med kommunale, fylkeskommunale og statlige 
organer for å sikre at prosjektene våre passer inn i en større, samfunnsmessig helhet. 

Og der ligger nøkkelen til fremtidens byer: Skal vi greie å gjennomføre det grønne skiftet, 
må vi tenke helhetlig – sammen. Vi må skape gode arenaer for dialog og samarbeid, og vi 
som utviklere må være åpne for å bidra og til å dele vår kunnskap med de andre aktørene. 
Da kan vi sammen utvikle innovative, gode og bærekraftige løsninger.

Gunnar Bøyum 
Administrerende direktør i 
Aspelin Ramm Gruppen AS

Med vennlig hilsen
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Aspelin Ramms miljøvisjon

« Aspelin Ramm viser ansvar for miljøet 
gjennom holdninger og konkrete handlinger, 
ved kontinuerlig å arbeide for redusert 
energiforbruk og for å minimere vår 
virksomhets belastning på miljøet.»
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« Vi er ydmyke 
 overfor 
 utfordringen 
 vi har foran oss.»



 E
r det én gang naturlig å la seg in-
spirere av grønne uttrykk, så er det 
når planene for Landbrukskvartalet 
i Oslo skal presenteres. For her skal 

det spire og gro – både fysisk og mellom-
menneskelig. Her skal det etableres grønne 
lunger og tak, hager og veksthus, samtidig 
som det skal legges til rette for at grønne 
aktører skal kunne vokse sammen i en sym-
biose der helheten blir større enn summen 
av enkeltdelene. 

Her er tanken at folk skal leve og bo, 
leke og lære, jobbe og utvikle. Det skal 
være bærekraftig, miljøvennlig og energi-
effektivt. Vi snakker om ambisjonene som 
Norges Bondelag sammen med Aspelin 
Ramm og Vedal har for Schweigaards gate 
34, altså bedre kjent som Landbrukskvar-
talet.  

Grønn glede i byen
– Vi ønsker å invitere folk inn til et byrom 
som nesten ingen i Oslo kjenner, og vil gjø-
re hele kvartalet mer tilgjengelig og åpent, 
sier Per Skorge, generalsekretær i Norges 
Bondelag. Bondelaget eier tomtegrunnen 
og 50 prosent av utviklingsselskapet Land-
brukskvartalet Utvikling AS. Bondelaget 
hadde lenge syslet med tankene om å gjøre 
noe med tomten da Aspelin Ramm og Ve-
dal kom på banen. 

– Som bønder lever vi etter tanken om 
at vi skal overlate gården i bedre stand enn 
da vi overtok den, og det gjelder for Land-
brukskvartalet også. Tomten ligger åtte 
minutters gange fra Norges mest sentrale 
knutepunkt, Oslo S, og da må vi ta ansvar 
for både byutvikling og miljø ved å fortette 
og utnytte arealet her bedre. I tillegg ønsker 

 BYUTVIKLING: Opprusting av Landbrukskvartalet

Det grønne 
skiftet på 
Grønland

vi å vise frem mulighetene i urbant landbruk 
og skape ekte grønn glede i byen. Siden vi 
ikke kan noe særlig om byutvikling og for-
tetting, har vi fått Aspelin Ramm og Vedal 
med på laget. Det gleder oss at de har de 
samme ambisjonene for området som vi 
har, påpeker Skorge. 

Innovasjon og gjenbruk
– Ja, vi har store ambisjoner for Landbruks-
kvartalet, bekrefter Gunnar Oveland, direk-
tør for forretningsutvikling i Aspelin Ramm. 
Det å skape godt, grønt liv i kvartalet etter 
at det er ferdig bygget og ombygget, er én 
ting. Men det er også et ønske om å gjøre 
hele byggeprosessen så miljø- og klima-
vennlig som mulig: 

– I planforslaget går vi for en blanding 
av nybygg og oppussing av eksisterende 

bygg. Vi satser på gjenbruk av materialer 
der det er mulig, og på bruk av kortreiste 
og bærekraftige byggematerialer. Her øn-
sker vi at det norske landbruket bidrar med 
biobaserte byggematerialer. Vi skal jobbe 
innovativt på energisiden, og har ambisjo-
ner om at alle nybygg minst skal ha pas-
sivhusstandard. Videre har vi mål om å ha 
en fossilfri byggeplass, forteller Oveland. 

Ferdigstillelsen er riktig nok et stykke 
unna; aller først må planforslaget fra Land-
brukskvartalet Utvikling AS godkjennes 
av Oslo kommune – en prosess som ble 
igangsatt i 2016. Konseptet for planforsla-
get «Følg melken» er å vise hvordan meie-
riproduksjonen har preget kvartalet siden 
starten av 1900-tallet. 

– Vi ble fascinert av konseptet som ar-
kitektene i Transborder Studio presenterte 

for oss, nemlig at det er historien knyttet til 
produksjonen som har formet bygningene 
her, og som er unikt og bevaringsverdig for 
kvartalet. Det var en ny måte å tenke vern 
på, og vi forsterker det ved at det nye Land-
brukskvartalet åpner for småskala produk-
sjon og salg av landbruksprodukter. Dermed 
opprettholder vi koblingen mellom historie, 
nåtid og fremtid, sier Oveland. 

Forventet byggestart er tidligst i 2019.

Grønt er stikkordet for alt som skal  
skje i Landbrukskvartalet fremover. 
Tekst: Ruth Astrid L. Sæter | Foto: Finn Ståle Felberg | Illustrasjon: Transborder Studio

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag 
har ambisjoner om at det nye Landbrukskvartalet 
skal bli et utstillingsvindu for norsk landbruk 
generelt, og urbant landbruk spesielt. 
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« Vi har store ambisjoner for Landbrukskvartalet.»
          Gunnar Oveland, direktør forretningsutvikling, Aspelin Ramm

Direktør forretningsutvikling i Aspelin Ramm, 
Gunnar Oveland, satser på et helgrønt prosjekt 
når Landbrukskvartalet om et par år skal rustes 
opp, utvikles og fortettes. 



Råjuice 
I tredje etasje kaldpresses unike kombinasjoner av lokalprodusert 
frukt og grønnsaker som blir til Råjuice. Eric Costa Øvrebø, grunn-
legger og daglig leder, ønsker å kunne gjøre arbeidsplasser sunnere 
ved å levere ferske og ernæringsrike juicer til bedrifter.

– Tanken er at folk skal få ren, fersk, kortreist og ikke minst næ-
ringsrik juice – og jeg leverer den ut så snart den er produsert, forteller 
Øvrebø og viser frem spesialdesignede etiketter tilpasset hver enkelt 
kunde. Han har akkurat flyttet inn i Landbrukskvartalet og satser på å 
kunne samarbeide med flere av de andre aktørene i Greenhouse Oslo.

Byutvikling: Co-working i Greenhouse Oslo

Tåsen Microgreens 
I et kjølig kjellerrom uten vinduer, men med masse kunstig dagslys, 
spretter tusenvis av vekster i ulike grønntoner opp av små vekst-
kasser. Her dyrkes såkalte microgreens, en mellomting av spirer 
og krydderurter. De næringsrike vekstene brukes rå i matlaging, 
og Tåsen Microgreens, som driver mikro-gartneriet i Landbruks-
kvartalet, leverer til en rekke restauranter, cateringselskaper og 
spesialforretninger Oslo rundt. 

– Vi holdt tidligere til på Bjølsen, men måtte flytte ut på kort 
varsel da bygget skulle rives. Lokalene i Landbrukets hus dukket 
opp i grevens tid. Sverre Landmark fra Aspelin Ramm og Knut Hoff 
i Bondelaget har vært veldig greie og gitt oss gode leiebetingelser, 
sier Julie Kleiva i Tåsen Microgreens. 

Nabolagshager
Helene Gallis og hennes stab i Nabolagsha-
ger har som mål å gjøre Oslo mer spiselig, 
bokstavelig talt. Her er dyrking et sentralt 
stikkord – enten det dreier seg om å holde 
kurs i kunsten å så, å lage grønne rom i by-
bildet med plantekasser eller å skape gode 
møteplasser med dyrking som verktøy, for 
eksempel i nabolag med sosiale utfordringer. 
Ikke uventet er bord og hyller på kontoret 
hennes fulle av grønne vekster, og på pulten 
ligger frøposene strødd. 

– Vi er en brobygger mellom hipsterne 
og de tradisjonelle bøndene. Nabolagshager 
er en spydspiss innen feltet og piloterer bl.a. 
innendørs fiskeoppdrett og vertikal dyrking 
her i kvartalet. Urban matproduksjon er en 
fremtidsrettet næring; det er stadig flere som 
vil være bybønder på fulltid, og Landbruks-
kvartalet er ”the place to be”.

Frævleik
En matinkubator. Slik omtaler Frævleik seg selv. Firmanavnet er 
nynorsk for fruktbarhet – og det er akkurat det dette handler 
om: at lokale matentreprenører skal få hjelp til å vokse i en fase 
der pågangsmotet er stort, men finansgrunnlaget ofte skjørt. 

– Det vi tilbyr, er fullt utstyrte produksjonskjøkken som kan 
leies i kortere og lengre perioder – helt ned til timebasis. Der-
med reduserer vi risikoen deres, fordi de ikke trenger å investere 
i masse dyrt utstyr. Samtidig gir vi liv til lokaler som har stått 
tomme, forteller Andreas Krogseth, daglig leder i Frævleik. Lo-
kalene i Greenhouse Oslo innredes vinteren 2017 – og Krogseth 
satser på masse liv innen høsten kommer. 

– Interessen er der og potensialet er stort, så dette har vi 
troen på, sier han. 

Eric Costa Øvrebø i Råjuice produserer juice på et gammelt kopirom i 
Greenhouse Oslo – og leverer selvsagt restråstoffet til Landbrukskvartalets 
egen kompostreaktor. 

Forretningsmodellen til Andreas Krogseth og Frævleik handler om å leie ut 
tomme lokaler i Oslo på korttidsbasis til bærekraftige matentreprenører. 

Spirer i 
   veksthuset

Tekst: Ruth Astrid L. Sæter | Foto: Finn Ståle Felberg

 D 
a Landbrukets Hus forlot sine gamle lokaler i Schwei-
gaards gate 34C høsten 2016, ble bygget åpnet for an-
dre, grønne aktører. Konseptet er en coworking-arena for 
urbant landbruk, grønn innovasjon og matproduksjon. 

Her kan mindre bedrifter leie seg inn for et relativt kort tidsrom, 
gjennom fasilitatoren Greenhouse Oslo. 

– Vi formidler ledige lokaler og legger til rette for gode, grønne 
initiativ. Vi ser for oss at det skal bli events, serveringstilbud og 
dyrking både innendørs og på taket etter hvert, forteller Jonas 
Vesterhus, prosjektleder for Greenhouse Oslo. Kontraktene er mid-
lertidige fordi bygget kommer til å bli revet når Landbrukskvartalet 
skal oppgraderes.  

– Nettopp det at kontraktene ikke er så lange, er en fordel for 
mange oppstartsbedrifter. Da kan de prøve seg frem uten å være 
bundet til en kostbar langtidskontrakt, påpeker Vesterhus. 

Christopher Rodriguez fra Tåsen Microgreens er sivilagronom og kan mye om hvordan lys 
påvirker plantevekst; en forutsetning for å lykkes med underjordisk dyrking i kunstig lys.  

Helene Gallis i Nabolagshager har troen på det urbane landbruket, 
og ser muligheter for god vekst i Landbrukskvartalet. 
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 BYUTVIKLING: Rehabilitering og nybygg på Solli

Verner om 
               verdieneEt unikt stykke arkitekturhistorie i 
Oslo skal bli tilgjengelig for oss alle. 
Tekst: Ruth Astrid L. Sæter | Foto: Roberto di Trani

 D
e fleste har hørt om det ærver-
dige Vestkantbadet i Oslo, men 
de færreste har sett hvordan re-
sten av bygget i Sommerrogata 

1 ser ut innvendig. Bak den litt stramme, 
nyklassisistiske teglsteinsfasaden på byg-
get fra 1931, åpenbarer det seg et univers 
av lekent, livsbejaende og ekstravagant art 
deco-interiør. En monumental freske malt 
av Per Krogh vitner om hvem som var bygg-
herre den gangen – her er store kraftlinjer 
og mektige trafostasjoner i et urbant miljø. 
Sommerrogata 1 var nemlig hovedkontoret 
til Oslo Lysverker i mange tiår fra 1930-tal-
let. I dag huser bygget en rekke kommunale 
tjenester og private firmaer, og det står på 
Byantikvarens gule liste over verneverdige 
bygg. 

Åpent for alle
– Sommerrogata 1 er et praktbygg som 
vi vil verne for ettertiden. Sammen med 
Byantikvaren har vi hatt en konstruktiv pro-

sess om hvordan vi skal revitalisere denne 
eiendommen. For oss er utgangspunktet 
at vi ønsker å gjøre bygget mer tilgjengelig 
for allmennheten – og vi har brukt mye tid, 

krefter og kompetanse på å lage et kon-
sept som både gjenskaper og åpner byg-
get, forteller Gunnar Oveland, direktør for 
forretningsutvikling i Aspelin Ramm. 

Måten det skal skje på, er at de gamle 
kontorlokalene blir gjort om til et hotell med 
over 300 rom, en betydelig andel boliger, 
kontorer, serveringstilbud og kulturscene. 
Vestkantbadet skal selvfølgelig bestå, men 
et 50-tallsbygg i bakgården skal rives og 
erstattes med et nybygg. Reguleringsfor-
slaget er inne til høring hos Oslo kommune. 

– Vi vil bygge et nabolagshotell – altså et 
hotell som henvender seg til lokalbefolknin-
gen i tillegg til de tilreisende gjestene. Da 
tenker vi å ha ulike restauranttilbud med 
uteservering på gateplan, vi vil utforme 
Sommerrogata på de myke trafikantenes 
premisser, vi håper å få inn en kultursce-
ne i kjelleren og vi jobber med å få til en 
coworking-arena i samarbeid med hotellet, 
der folk kan leie en arbeidsplass for et kor-
tere tidsrom, sier Oveland. Han lover gode 
utearealer også: 

– Vi ønsker å etablere små plasser, hager 
og et torg slik at det blir lettere for dem 
som bor i området og som ferdes til fots 
eller på sykkel å gå gjennom, og ikke bare 
rundt, eiendommen. Vi vil gi dette kvartalet 
et grønt preg, sier direktøren. 

Vernet kommer først
Men det er først og fremst vernet som står 
i fokus for prosjekt Sommerrogata 1. 

– Det å kunne kombinere gammelt med 
nytt skaper dynamikk og mangfold. For oss 
handler det om å ha respekt for historien og 
det som allerede finnes når vi skal utvikle 
byen videre. Vi bygger dessuten i dag det 
som skal vernes om 100 år, påpeker han 
og legger til:

– Vern gjennom bruk blir ikke mindre 
viktig fremover. Vi vil være bevisst historien 
vår og tilpasse det gamle til dagens krav, en-
ten det er universell utforming, brannsikring 
eller klimatilpasning. Slike ombygginger er 
krevende teknisk og økonomisk, men det 
skaper unike opplevelser. Som i Sommerro-
gata, der vi kan gjenskape et historisk miljø 
med en tydelig tidsepoke i veggene og et 
helt originalt art deco-uttrykk. Det bør jo 
være enhver interiørarkitekts våte drøm. 

Ærverdige Sommerrogata 1 skal transformeres fra kontorbygg til hotell og boliger. Bak prosjektet står 
Aspelin Ramm, Höegh Eiendom og Strawberry Brothers – og byggestart planlegges januar 2019.

Badeperlen Vestkantbadet skal selvfølgelig 
bestå i rehabiliteringen av Sommerrogata 1.

Orginale art deco-detaljer preger interiøret i Sommerrogata 1. 

Tidsriktig interiør skal tas 
med inn i fremtidens versjon 

av Sommerrogata 1. 
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« Vern gjennom bruk blir  
 ikke mindre viktig fremover.»                                

                            Gunnar Oveland, direktør forretningsutvikling, Aspelin Ramm



TRANSPORT: Åpnet Norges største ladested

Innovasjon med gnist
Det snødde konfetti over en glisende byråd da Norges 
største ladeanlegg for elbiler ble offisielt innviet i mars. 
Tekst: Ruth Astrid L. Sæter | Foto: Finn Ståle Felberg

102 elbiler kan lade batteriene samtidig på parkeringsanlegget til Vulkan 
i Oslo sentrum – takket være et samarbeid mellom Oslo kommune og 

Aspelin Ramm. I mars åpnet byråd Lan Marie Berg ladestedet. 

 U 
nder en energisk vintersol kom 
Oslos byråd for miljø og samferd-
sel, Lan Marie Berg, syklende til 
parkeringsanlegget på Vulkan en 

mandag formiddag i mars. Hun skulle innvie 
Norges største ladeanlegg for elbiler – en 
tittel et parkeringsanlegg kan smykke seg 
med når det tilbyr 102 ladepunkter, inklu-
dert 2 hurtigladestasjoner. 

Anlegget er resultatet av et konstruk-
tivt samarbeid mellom Aspelin Ramm og 
Oslo kommune, og med pådriv fra miljøor-
ganisasjonene Bellona og Zero. Utgangs-
punktet var at Aspelin Ramm satt med en 
rekke ledige parkeringsplasser på kvelds- og 
nattestid på Vulkan, mens Oslo kommune 
hadde behov for flere sentrale ladeplasser 
for elbileiere. Takket være samarbeidet kan 
nå elbileiere parkere elbilen sin gratis og 
få den ladet gjennom kvelden og natten 
på Vulkan. 

Stolt byråd
– Jeg er stolt over å åpne en så brukerori-
entert og fremtidsrettet løsning. Dette er 
trolig verdens mest avanserte ladested for 
proffe brukere. Det er ikke ofte jeg er vitne 
til så helhetlige og robuste løsninger, sa 
byråd Berg rett før hun erklærte anlegget 
for åpnet med en litt alternativ snorklip-
ping: hun koblet ledninger under et dryss 
av konfetti. 

Det tekniske anlegget er levert av Fortum 
Charge & Drive, og leder Jan Haugen Ihle 
fortalte at anlegget frem mot sommeren 
ville bli oppgradert med reservasjonsløs-
ninger, fritt valg av ladehastighet og beta-
lingsløsninger.  

– Ved hjelp av en egen app kan man 
bestille lading på forhånd, og man velger 
også hvor raskt man vil at bilen skal lades, 
fortalte Ihle under åpningen. 

Biler bort fra gatene
– En positiv effekt av å kunne tilby elbiler 
lading og parkering innendørs på Vulkan, 
er at vi får biler bort fra bygatene og kan 
bruke denne plassen til noe mer verdifullt 
enn å lagre biler. Samtidig utnytter vi ka-
pasiteten på anlegget bedre slik, sa Aspelin 
Ramms direktør for miljø og samfunnsan-
svar, Isak Oksvold. 

Petter Haugneland fra Norsk elbilforen-
ing fremhevet betydningen av anlegget på 
denne måten: – Lading er melk og brød 
for alle elbileiere, og etableringen av dette 
anlegget er et viktig signal til alle som vur-
derer å kjøpe elbil. Oslo setter standarden 
som elbil-hovedstad.  
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« Jeg er stolt over å åpne 
 en så brukerorientert og 
 fremtidsrettet løsning.» 
                        Lan Marie Berg

Direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin 
Ramm, Isak Oksvold, mener det er fornuftig å la 
elbiler lade i parkeringshus om natten fordi de 
ofte står tomme.



SAMFUNNSOPPDRAGET: Gardermoen Campus

Grønt krafttak  E 
t helt nytt sykehus vokser frem på Gardermoen Campus, rett 
ved Norges hovedflyplass. De 28 500 kvadratmeterne skal 
bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke fra hele 
landet, med ledende kompetanse fra LHL-klinikkene Feiring 

og Glittre. Sykehuset settes i drift vinteren 2018. Selskapene bak 
Gardermoen Campus er Hemfosa Samfunnsbygg og Aspelin Ramm.

Gode HMS-tall
Daglig er 250 arbeidere i sving på byggeplassen – og i midten av 
februar 2017 kunne prosjektet markere 550 arbeidsdøgn uten 
skadefravær. 

– Vi er svært fornøyd med et slikt resultat. Målet er å holde oss 

på null skadefravær gjennom hele prosjektet, sier prosjektsjef Trond 
Erik Sveen i Aspelin Ramm. Han forteller at systematisk arbeid ligger 
bak de gode tallene innen helse, miljø og sikkerhet:

– For det første er alle ledd involvert, fra oss som byggherre 
via entreprenør til alle underentreprenører. Vi driver kontinuerlig 
holdningsskapende arbeid, vi har ukentlige vernerunder og vi har 
hatt to HMS-ledere på prosjektet nesten hele tiden. Dermed har 
vi god oversikt over det som skjer på byggeplassen, sier Sveen. 

Energiambisjoner
Det er lagt svært ambisiøse planer for driften av LHL-klinikkene på 
energi- og klimasiden. Ett mål er å bruke nærmere 4,9 GWh mindre 
elektrisitet enn om sykehuset var blitt bygget etter dagens forskrif-
ter. Løsningene for å oppnå det er så innovative at Enova har lagt 
nærmere 30 millioner kroner på bordet for å få prosjektet realisert.

– Alt går etter planen så langt, sier prosjektsjef Sveen og utdy-
per: – Vi har boret de første to brønnene ned i dødisgropen, der vi 
skal utnytte den gratis energien som ligger i grunnvannets stabile 
temperatur. Vi prøvekjører disse brønnene nå, og resultatene er 
bra så langt. Så skal vi ha en del tekniske installasjoner i byggene 
som skal gjøre det enkelt å utnytte maksimalt den energien som er 
der allerede. Vi skal ha et felles rørsystem for varme og kjøl i stedet 
for to separate systemer. Videre har vi høy gjenvinningsgrad på 
ventilasjonsaggregatene, over 85 prosent, forteller han. 

Grønn byggeplass
Et sykehus som ønsker å være Norges mest klima- og energivenn-
lige bør naturligvis også holde fanen høyt under selve byggingen. 
Slik man gjør på Gardermoen Campus. Prosjektsjefen gir et konkret 
eksempel: 

– Vi har valgt å bruke en fornybar energikilde til å holde bygget 
varmt under bygging. I stedet for propanbrennere har vi nå et vann-
bårent oppvarmingssystem, der vannet varmes opp av en fyrkjele 
som går på trepellets. Radiatorene som står rundt om i bygget gir 
en jevn og god varme, og de avgir ingen fuktighet, i motsetning 
til tradisjonelle propanbrennere. Dermed kan byggvarmerne også 
brukes til å tørke ut bygget, det er svært bra. Det skaper et bedre 
innemiljø i byggeperioden, påpeker Sveen. At det vannbårne syste-
met i tillegg er tryggere fordi all forbrenning foregår ute og dermed 
ikke skaper risiko for brann, er en annen bonus. 

LHL-klinikkene skal bli et av Norges mest klima- og energivennlige sykehus. 
Da er det godt å vite at byggeplassen er rimelig grønn også. 
Tekst: Ruth Astrid L. Sæter | Foto: Nordby Maskin AS
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« Målet er å holde oss 
 på null skadefravær  
 gjennom hele 
 prosjektet.» 
                               Prosjektsjef Trond Erik Sveen

Dobler bussavgangene
Når Gardermoen Campus innvies i 2018, vil flere hundre mennesker ha 
sin arbeidsplass der, fordelt på LHL-klinikkene, Helsehuset og resten av 
nærings- og tjenesteklyngen. For at flest mulig skal reise kollektivt, har 
Gardermoen Campus, LHL-klinikkene og Ullensaker kommune foreslått at 
Ruter bedrer busstilbudet mellom Oslo lufthavn, Gardermoen Campus og 
Jessheim. I dag går det stort sett bare én buss i timen – og bussavgangene 
korresponderer dårlig med toget. 

– Ruter har sagt ja til å doble antall avganger til dette området, og de 
vil sørge for korrespondanse. Vi er svært glad for å ha Ruter med på laget, 
sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm.

Byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen 
Campus følger fremdriftsplanen og sykehuset 
skal være klart til overtakelse februar 2018. 



Fortsatt 
miljøfokus
Energiforbruket kryper stadig nedover i Aspelin Ramms eiendomsmasse. 
Forklaringen er en miljøinnsats som etterstreber kontinuerlig forbedring. 
Slikt blir det resultater av.

Miljørapport 2016

ENERGI
Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinn-
grep og utslipp i selve energiproduksjonen. Aspelin Ramm ser det 
som sin hovedoppgave å redusere behovet for energi i våre bygg, 
samtidig som vi skal ivareta et godt inneklima. Vi legger vekt på å 
gjennomføre tiltak som reduserer energiforbruk i områdeutvikling, 
nybygging, rehabilitering og innen forvaltning, drift og vedlikehold. 

Prosjekt miljøfokus – resultater
Aspelin Ramm har gjennom flere år samarbeidet med ENOVA 
SF om tiltak for å redusere energiforbruket. Gjennom Prosjekt 
miljøfokus søkte Aspelin Ramm i 2014 ENOVA om tilskudd til å 
effektivisere energibruken i eiendomsporteføljen med 4,5 mill. 
kilowattimer årlig. Det ble innvilget et støttebeløp på 5,6 MNOK 
for å utløse tiltakene i perioden 2015–2016.

Prosjekt Miljøfokus omfatter bestående bygg og har energi-
effektiv drift og forvaltning som hovedmål. I løpet av 2016 er 
det gjennomført energibesparende tiltak på Rosenholm Campus, 
Kabelgaten 8, Alna Senter og Alf Bjerckes vei 22b. Det planlegges 
utført ytterligere tiltak i 2017.

Samtlige bygg i Prosjekt miljøfokus er tilknyttet et energi-
oppfølgingssystem (EOS). Det gjennomsnittlige energiforbruket i 
eiendomsmassen ble 191 kWh/kvm/år i 2016 – en svak forbedring 
fra 2015. Til sammenligning forbruker norske yrkesbygg i snitt om 
lag 267 kWh/kvm/år. 

Nye prosjekter
Bygging av nytt sykehus for Landsforeningen for hjerte og lungesy-
ke på Jessheim blir gjennomført av Gardermoen Campus Utvikling 
AS, et selskap eid av Aspelin Ramm og Hemfosa Samfunnsbygg AS. 
Prosjektet har et tilsagn om tilskudd på 29,9 MNOK fra ENOVA SF 
til gjennomføring av energieffektive tiltak. Prosjektet planlegges 
for tilnærmet passivhusnivå og med en rekke innovative energi-
løsninger som er spesifikke for sykehusbygninger.

Aspelin Ramm v/Infill utreder muligheten for å føre opp et nytt 
leilighetskompleks i Nordregate 20–22 på Grünerløkka i Oslo. 
Målet er å bruke massivtre i dette byggeprosjektet. 

TRANSPORT
Transport belaster både det lokale og det globale miljøet. Trans-
portmønsteret og miljøbelastningen som skyldes transport, avhen-
ger i stor grad av den offentlige infrastrukturen. Aspelin Ramm 

ønsker å legge til rette for miljøriktig adferd, ved at vi etablerer 
ladepunkter for elbiler og sykkelparkering i tilknytning til våre bygg. 
Innen utgangen av 2016 hadde om lag 80 prosent av alle bygg 
i Prosjekt miljøfokus ladepunkt for elbil, mens sykkelparkering 
var tilgjengelig ved ca. 77 prosent av alle bygg. Det ble etablert 
ladepunkter og sykkelparkeringer i løpet av året.

I 2016 inngikk Aspelin Ramm en avtale med Bymiljøetaten om 
beboerparkering for elektriske biler og opparbeidelse av 100 nye 
ladepunkter for semi-hurtiglading (22 kW) og 2 ladepunkter for 
hurtiglading (50 kW). Fase 1 av prosjektet ble ferdigstilt ved års-
skiftet (les mer på sidene 10–11). Frem mot sommeren 2017 skal 
anlegget oppgraderes med en rekke innovative elementer, som 
batterilagring for effektutjevning, effektstyringssystem, full bruker-
fleksibilitet innen valg av ladehastighet og reservasjonsløsninger. 
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« Aspelin Ramms interne miljøstyringssystem  
 er basert på målet om kontinuerlig forbedring.»

Aspelin Ramm har siden 2010 bygget over 200 ladepunkter for elbiler.
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Miljørapport 2016

MATERIALER OG PRODUKTER
Miljøet påvirkes av produksjon, transport og avhending av materia-
ler og produkter. Slik påvirkning kan være råvareuttak, utslipp fra 
produksjon, materialenes påvirkning på innemiljøet samt miljøbe-
lastningen som oppstår når produkter og materialer blir til avfall. 

Aspelin Ramm har gjennom 2016 besluttet å endre våre miljø-
mål innenfor materialbruk og energi. Vi skal prioritere bruk av lav-
karbonbetong og gjennomføre fossilfri byggeplass i nye prosjekter. 
Fossilfri byggeplass skal omfatte byggoppvarming i byggeperioden 
og drivstoff på anleggsplass.

MILJØSTYRINGSSYSTEM
Aspelin Ramms interne miljøstyringssystem er basert på målet om 
kontinuerlig forbedring. Vi setter mål for gjennomføring av drift og 
prosjekter som skal gi lavere miljøbelastning enn det som følger av 
gjeldende forskrifter. Vi sikrer gjennomføring gjennom kontrakter 
som blir inngått, vi etterprøver resultatene og vi reviderer målene.

Visste du at…
Aspelin Ramm har 460 000 arbeidsbier 
på Vulkan Bigård og ALNA Senter.

Aspelin Ramms miljøprogram

Energibruk
■■ Innen 2018 er målet at snittforbruket av energi i 
eiendomsporteføljen er under 170 kWh/BRA pr år.

■■ Nye yrkesbygg skal planlegges for å tilfredsstille  
kravene til minimum energiklasse A.

■■ Større rehabiliteringer skal planlegges for  
energiklasse B eller bedre.

■■ Vi skal fase ut fossil oljefyring. 

■■ Vi skal søke å ta i bruk fornybar energi fra luft, vann,  
berg og sol i forbindelse med byggeprosjekter.

Transport
■■ Det skal være sykkelparkering og ladepunkter  
for elbil ved alle bygg.

Avfall
■■ Kildesortering skal innføres på alle eiendommer  
som vi drifter.

■■ Vi skal oppnå 75 prosent sorteringsgrad i kontorbyggene.

Avfall på byggeplass
■■ Det skal ikke være mer avfall enn 25 kg/BTA ved nybygging.

■■ Målet er en sorteringsgrad for avfall på byggeplass på over 
70 prosent.

Materialbruk/innkjøp
■■ Vi skal prioritere å benytte materialer med lavt 
klimafotavtrykk som for eksempel lavkarbonbetong og tre.

Våre miljømål revideres årlig.

Mål

Vår miljøpolitikk
Aspelin Ramms ambisjon er å være en pådriver og en naturlig 
samarbeidspartner for utvikling og oppføring av fremtidens 
energigjerrige miljøbygg og byområder.

Vi vektlegger god arkitektur, bestandige og gode materia-
ler og løsninger som tilfredsstiller både dagens og fremtidens 
krav. Vi skal sette oss relevante og kvantifiserbare miljømål 
i videste forstand – og opparbeide oss høy kompetanse om 
miljøeffekten av våre tjenester og aktiviteter. Vi arbeider for 
å få fjernet funksjonskrav som har en negativ innflytelse på 
det ytre miljø – og samarbeider med interesseorganisasjoner 

som engasjerer seg innenfor områder som er relevant for vår 
virksomhet.

Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta, åpenhet, 
engasjement og bærekraftig verdiskaping. Vi deler erfarin-
gene våre med andre, og vil sammen med våre leietakere 
jobbe for å oppnå en energieffektiv drift av våre bygg, et 
godt miljø å ferdes i, og forbi.

Aspelin Ramm arbeider i tillegg for å øke bevisstheten 
og kunnskapen om gode miljøløsninger i bransjen og i of-
fentligheten. 
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« Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta, 
 åpenhet, engasjement og bærekraftig verdiskaping.»

Andel bygg med 
sykkelparkering

77%

Andel bygg med 
ladepunkt for elbil

80%

Andel bygg med 
energioppfølgingssystem

100%
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Aspelin Ramm i bybildet

Pris til Union Brygge
Cityprisen 2017 gikk til Union Brygge i Drammen. 
Prosjektet er utviklet av Union Eiendomsutvikling 
AS, eid av Selvaag og Aspelin Ramm. Juryen la 
vekt på at Union Brygge har hevet lokale kvaliteter 
på byens egne premisser og gjort Drammen til et 
nasjonalt forbilde for god byutvikling. «Et sjeldent 
godt eksempel på viktigheten av at gode byutvi-
klere mestrer flere disipliner på en gang,» skrev 
juryen i sin begrunnelse. 

Kloakk = god energi
Hvorfor ikke utnytte energien fra kloakk, 
tenkte en gang noen kloke hoder i Sveits.  
De utviklet kloakkrør med varmegjenvin-
nere som henter ut varme fra kloakk, et 
system som brukes flere steder i Sveits, 
Tyskland og Østerrike. Og kanskje vil 
også boliger på Vollebekk varmes opp av 
kloakkenergi. Aspelin Ramm, Hafslund 
og Oslo kommune er i dialog for å se på 
mulighetene for varmegjenvinning når nye 
kloakkrør skal legges i området. 

Fremtidens boliger
På Grünerløkka i Oslo planlegger Aspelin 
Ramm å bygge 40 moderne og kom-
pakte byboliger med en rekke innovative 
og bærekraftige grep. Vi snakker bl.a. 
om energi fra geobrønner, grønt tak der 
beboerne kan dyrke egne grønnsaker, 
utstrakt sykkelprofil og massivtre  
i bæresystemet. Prosjektet som helhet 
har mål om å klare 50 prosent lavere 
klimagassutslipp enn gjennomsnittet. 
Etter planen skal det nye bygget i Nordre 
gate 20–22 stå klart i februar 2019.

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
81
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Vi går og går…
Knutepunktutvikling handler ofte 
om sykkel og kollektivtrafikk, men 
har du tenkt på at den store, og ofte 
glemte, majoriteten er de gående? 
I Oslo beveger tre av ti trafikanter 
seg til fots, mens bare fem prosent 
bruker sykkelen. Derfor vil Aspelin 
Ramm fortsette å legge til rette 
både for de mykeste av de myke 
trafikantene og syklistene. 
Kilde: Reisevaneundersøkelsen, TØI 2013/2014
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Byvettreglene
Hvordan er byen å bo i, og hvordan oppfattes den av folk som er på 
besøk? Har du tenkt over at vi som bruker byen, og som er glad i byen 
– vi er de nærmeste til å gjøre den hyggeligere? Her er noen ting vi kan 
gjøre. Idag. Trenger ikke smile-kampanjer og omdømme-eksperter 
for å gjøre dette, la oss bare sette igang:

Pass på gata di
Er du glad i byen, så pass på den. Ser du noen som «glemmer» ting 
eller setter engangsgrillen på gresset, så si fra. På en hyggelig måte.

Bli kjent med naboene
Gjør deg kjent med naboene dine, selv om du ikke skal bo der så lenge. Folk som kjenner  
hverandre litt, har lettere for å hjelpe hverandre. Spør om å få låne en kopp sukker om  
du trenger en anledning.

Dyrk nabolaget ditt
Husk at butikker trenger omsetning. Du bør handle i nærbutikken, selv om det ikke er  
grisebillig der. Ikke klag over at noe blir nedlagt, om du ikke har lagt igjen ei krone der.

Bli kjent med byen din
Gå på oppdagelsesferd i byen din, den skjuler mange skatter. Finn snarveiene, 
parkene, tilbudene – stedene du vil vende tilbake til og fortelle andre om.

Når du reiser kollektivt er du blant venner
La de som skal av, gå av først. Smil til folk. Et lite nikk eller et «hei» til bussjåføren 
eller trikkeføreren når du går inn foran. Del avisa med sidemannen.

Gjør byen din bedre
Ser du noe som irriterer deg, gjør noe med det istedenfor å klage. 
Engasjer deg når beslutninger som angår deg og nabolaget ditt skal fattes. 
Etterpå er det for seint å klage.

Fremsnakk byen og folka
Når det er noe som er bra eller folk som gjør noe bra, så si det.

Hjelp folk til å finne frem
Oslo er liten, men ikke så lett å finne frem i. Ser du noen som ser ut som 
om de trenger hjelp, så hjelp til. Turister som ubedt får hjelp til å finne vei, 
vil elske både deg og Oslo.

Hvis ikke vi gidder å ta vare på byen, hvem skal gjøre det da?

Byvettreglene er laget på initiativ fra Natt & Dag og Aspelin Ramm.


