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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.»

Byutvikling med omtanke
Aspelin Ramm er med på å bygge fremtidens byer. Går du rundt i en by som Oslo vil du se
bygninger som ble reist for over et århundre siden, som fremdeles er hjem og arbeidsplasser
for dagens innbyggere. Det sier litt om tidsperspektivet vi må tenke i. Vi utvikler bygninger
og byrom som skal stå i generasjoner, og det er noe som gir oss en følelse av ansvar og
ydmykhet.
Derfor har vi høye ambisjoner for alle våre prosjekter. Noen av dem er store og synlige, som
Tjuvholmen og Vulkan i Oslo eller Union Brygge i Drammen, men også de mindre prosjektene våre er med på å forme bybildet der folk lever og bor. Hvert eneste prosjekt setter et
fotspor i byen som er vårt ansvar å gjøre til det beste for byen og bylivet, for innbyggerne,
og ikke minst for miljøet.
Selv om det er politikerne som vedtar reguleringsplaner og kan stille krav, så er det vi som
til syvende og sist må ta stilling til hvordan de enkelte bygningene skal se ut og hvordan
byrommene skal utvikles. Vi bestemmer hvilke materialer som brukes, hvilke energiløsninger
som velges (hvis vi får lov) og hvordan byggearbeidet gjennomføres.
Det er mulig å velge enkle og kortsiktige løsninger på alle disse områdene. Å drive byutvikling med omsorg er et aktivt valg vi som byutviklere har pålagt oss selv. God arkitektur,
varige og gode materialer og respekt for miljø og omgivelser skal være vårt varemerke. Vi
strekker oss hele tiden etter å bli litt bedre, og år for år har det også gitt oss stadig bedre
miljøresultater for våre eiendommer.
Med vennlig hilsen

Gunnar Bøyum
Administrerende direktør i
Aspelin Ramm Gruppen AS
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Grønt
ansiktsløft
i Vika

« Å bygge med kvalitet og
å bygge miljøvennlig er to
sider av samme sak.»
						
		

Isak Oksvold, miljøansvarlig i VIA-prosjektet

Høye miljøkvaliteter og god byutvikling. Det er de to
viktigste stikkordene for prosjektet VIA – et kontorbygg
som vil gi en av byens mest attraktive
forretningsadresser et velfortjent ansiktsløft.

R

useløkkeveien 26 er kanskje mest
kjent for kjøpesenteret House of
Oslo som strekker seg over det
meste av byggets tre nederste
etasjer, men rommer også store kontorarealer. Midt mellom Nationaltheatret
og Aker Brygge, og snart som Nasjonalgalleriets nærmeste nabo, ligger tomten
som plommen i egget i Oslos sentrale forretningsområde.
Men selv om det er en av byens mest attraktive kontoradresser, så er dette en bygning tiden har løpt forbi. Huset er preget
av å være bygd i en tid hvor en stilte andre
krav både til arealutnyttelse, miljø, og til
hvordan arkitekturen fungerer i bybildet.
Nå skal det bygges nytt, og da er det nettopp disse kvalitetene som står i sentrum.

Miljø i alle ledd
– Vi vil veldig gjerne være med på å løfte
Vika som strøk i Oslo, og det gjør vi ved
å bygge både menneskevennlig og miljøvennlig, sier miljøansvarlig i VIA-prosjektet
Isak Oksvold.
VIA er et felles prosjekt mellom Aspelin
Ramm Eiendom og Storebrand Asset Management, som eier halvparten hver. Det vil
bestå av to bygg med en diagonal passasje
tvers gjennom kvartalet, og et åpent, felles
torg i midten. På den måten åpnes hele

området opp, og det skapes et nytt byrom
som vil gi et mer mangfoldig utvalg av butikker og spisesteder. Og i alle ledd i prosessen tenkes det miljø. VIA bygges etter den
strenge BREAAM Excellent-standarden, og
skal være et forbildeprosjekt for effektiv
energibruk og bærekraftige løsninger med
hensyn til materialer, teknikk og utforming.
– Å bygge med kvalitet og å bygge miljøvennlig er to sider av samme sak. Det
handler om å tenke gjennom alle valg en
tar underveis, mener Oksvold.
– Det starter allerede med rivingen av den
eksisterende bygningsmassen, med avfallshåndtering og gjenbruk. Deretter handler
det om å velge energiløsning som er mest
mulig effektiv og miljøvennlig. Vi bruker
bergvarme i oppvarmingen, og bygger
egen energisentral for å gjenvinne overskuddsvarme. Hele prosjektet blir bygget
i energiklasse A, og bruker omtrent halvparten så mye energi som sammenlignbare
bygg.

på hva rivningsarbeidet har å bety for et
byggeprosjekt, men for et bygg som kommer til å ha et så lavt miljøavtrykk som
dette så har hvordan en håndterer rivingen
faktisk ganske mye å si for den totale miljøbelastningen over byggets levetid, sier han.
En av løsningene er gjenbruk. Inventar,
også fastmonterte bygningsdeler som lettvegger, dører og vinduer, kan få et nytt liv
i stedet for å måtte håndteres som avfall.
– Vi har forsøkt så langt det har vært mulig å gi tingene nytt liv. Vi har for eksempel sørget for gjenbruk av en hel kantine
med møbler, kjøkken og det hele, og et
flott auditorium med mye fullt fungerende teknisk utstyr av høy kvalitet, avslutter
Oksvold.

Gjenbruk sparer miljøet
Helhetlig miljøtenkning er et begrep som
gjør seg bra i prospekter, men hva betyr det
i praksis? Oksvold peker på rivingsprosessen som et eksempel.
– Det er kanskje ikke så mange som tenker

LES MER
om gjenbruk
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Gjenbruk i fokus
R

Ladesuksess på Vulkan
Siden Vulkan ladegarasje åpnet i mars 2017
er ladingen tredoblet. Det sparer klimaet
for 4,5 tonn CO2 i uken.

iving genererer mye avfall. Å håndtere avfall er en
miljøutfordring i seg selv, og i tillegg er det lite ressurseffektivt å kaste materialer og inventar som
kunne fått et nytt liv et annet sted. I arbeidet med
VIA-prosjektet er dette en problemstilling som har stått i fokus.

Den samlede ladingen over de 102 ladepunktene på Vulkan P-hus har siden oppstarten økt
fra rundt 2000 kWh til over 9000 kWh pr uke.
En elbil bruker rundt 2 kWh på milen. Det betyr
at det kjøres 45 000 km i uken på strøm ladet
på Vulkan. Når dette erstatter biler som går på
bensin eller diesel, vil det si at klimaet spares for
hele 4,5 tonn CO2 hver eneste uke.

– Målet er stadig forbedring på miljøområdet, og da må vi se
på nye områder hvor det er mulig å hente ut miljøgevinster,
sier miljøansvarlig for VIA-prosjektet, Isak Oksvold.
Blant inventaret som er hentet ut av det gamle House of Oslobygget er en hel kantine, inkludert et fullt utstyrt storkjøkken,
og et veldig godt ustyrt auditorium med mye teknisk utstyr
og velholdte møbler. Den største utfordringen ved gjenbruk
er å finne den riktige kunden som kan overta inventaret. Den
utfordringen er det gjenbruksfirmaet Scandinavian Office
Group som løser for dette prosjeket. De tar imot inventaret,
lagrer det, og selger det blant annet via en sin egen nettbaserte butikk.

Det er kommet til flere næringslivskunder på
anlegget, blant annet et renholdsbyrå med elektriske biler. I tillegg har to bildelingstjenester med
til sammen fire elbiler fått tilholdssted i garasjen.

kWh pr uke
10 000

Vulkan p-hus ble sommeren 2017 oppgradert
med en ny teknisk løsning som gir mulighet til å
velge effekt fra 3,6 kW og opp til 22 kW. I tillegg
blir det mulig å reservere ladeplass på forhånd
gjennom en app. Siden oppstarten i mars i fjor
og frem til utgangen av januar 2018 er det blitt
ladet over 140 000 kWh i det nye anlegget. Det
betyr at det nye anlegget allerede har bidratt til
å kutte 70 tonn CO2-utslipp.
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– Det som kan være vanskelig med gjenbruk er å finne den
rette mottakeren. Vi er veldig glade for at det finnes aktører
i markedet som kan ta seg av den delen av jobben. Det er
kjempebra at det faktisk finnes et kommersielt marked for å
drive med gjenbruk. Å lykkes med gode miljøløsninger handler
ikke bare om gode intensjoner, men vel så mye om å skape de
grønne verdikjedene som også kan gjøre miljøinnsats lønnsomt, sier Oksvold.
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84 elbilladere på
Gardermoen Campus
De første byggetrinnene i helseklyngen Gardermoen Campus
er ferdigstilt. Her har Aspelin Ramm vært med på å bygge et av
landets mest klimavennlige sykehus. Nå er også elbilladingen
på plass. Fortum Charge and Drive har satt opp 84 ladepunkter
for gjester og ansatte på sykehuset.

Miljøansvarlig for VIA-prosjektet Isak Oksvold er opptatt av å tenke
miljø i alle ledd, også i rivingsprosessen.
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I det gamle House of Oslo-bygget var det mye inventar av høy kvalitet, blant
annet en hel natine med storkjøkken og et fullt utstyrt auditorium. Nå får
dette inventaret et nytt liv
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Hel ved på
Grünerløkka
Tenk deg å bo i et vakkert trehus, med grønne hager og mulighet
til å dyrke din egen mat, midt i Oslos mest urbane bydel.

G

reen Urban Living heter det på
fint. Drømmen om å leve miljøvennlig og med en følelse av
nærhet til naturen, midt i asfaltjungelen. Jo mer oppmerksomme vi blir på
hvordan måten vi lever på påvirker klimaet
og miljøet rundt oss, jo viktigere blir de små
og store valgene vi tar i hverdagen – hvilken
bil vi kjøper, hva slags mat vi spiser, hvordan vi bruker fritiden. For den moderne,
urbane osloborger er det å leve grønt blitt
det naturlige livsstilsvalget.
Så hvordan er det mulig å bygge boliger
som kan leve opp til denne grønne drømmen? Hvis det er noen som vet hvordan,
så er det Aspelin Ramm-selskapet Infill. Der
er selve grunnidéen å bedrive byreparasjon.
Ta de slitne, de grå og de kalde stedene i
byen, og bygg vennlige, sosiale og miljøvennlige nærmiljø. Og i Nordre Gate gjør
de nettopp det – Et grått og slitent bygg
blir til et grønt pusterom midt i Oslo-gryta.

en stor og grønn takterrasse med planter og trær, med egne dyrkekasser hvor
beboerne kan dyrke sine egne, ekstremt
kortreiste grønnsaker.
– Alt henger sammen med alt. Når vi lager
en stor, grønn takterrasse så er det bra for
beboerne og det sosiale fellesskapet i bygget, det er kjempebra for byens humler og
bier. Samtidig fungerer det som en smart
måte å ta vare på overskuddsvannet på
regnværsdager. Da sparer vi avløpsnettet
i byen for en belastning det ikke alltid klarer når de virkelig store regnskyllene setter
inn, sier Kenneth Harstad, prosjektleder i
Aspelin Ramm.
– Tanken er at når vi bygger nytt så gjør
vi det på en måte som gjør byen litt grønnere og litt bedre. Dette er fremtidens måte
å bygge på, og om det er noen som er
opptatt av det, så er de moderne, urbane
boligkjøperne, mener han.

Med selvdyrkede tomater på taket

Helfrelst på tre

Se bare for deg – en bygård med 40 leiligheter hvor det meste av betongen er
byttet ut med massivtre. Ikke bare pent
å se på, men også en stor besparelse for
klimaet. Varme og kjøling i hele bygget,
inkludert kaféer eller butikker som flytter
inn på gateplan, styres gjennom en egen
energisentral.

Bærekonstruksjonen i bygget blir i massivtre. Det er en løsning som brukes oftere
og oftere, men det er første gang et helt
leilighetskompleks bygges på denne måten
sentralt i Oslo.

Den sørger ikke bare for å ta vare på all
overskuddsvarme, men henter også varme
og kjøling fra jordens indre  ved hjelp av
sju geobrønner som strekker seg 300 meter
ned i grunnen. Og på toppen av det hele,

– Alle er kanskje ikke klar over at det er
ganske store klimautslipp ved å produsere
stål og betong. Å bygge med tre er mye
bedre for klimaet. I tillegg er det faktisk en
rask og skånsom måte å bygge på. Massivtre kommer som ferdigelementer til byggeplassen, der de monteres direkte. Jeg er
helfrelst på tre!

Prosjektleder i Aspelin Ramm
Kenneth Harstad er helfrelst på tre.

Får støtte for grønn innovasjon
Både Enova og Innovasjon Norge har gitt
støtte til utvikling av prosjektet i Nordre
Gate 20-22. Grunnen til det er at Aspelin
Ramm med dette driver grønn pionervirksomhet på Grünerløkka.
– Vi får blant annet støtte fordi vi gjennom
dette prosjektet kommer til å bidra med ny
kunnskap om hvordan en best kan bygge
leilighetsbygg i massivtre. Vi skal kunne
garantere for like god brannsikkerhet i et
trehus som i tradisjonelle betongkonstruksjoner, og vi skal vise hvordan en kan bygge
med tre uten å måtte fire på noen av kravene for lydgjennomgang mellom etasjene.
Dette er viktig kunnskap som andre også
kan få nytte av i senere prosjekter. Vi er
ikke bare opptatt av å bygge grønt selv,
men også av å gjøre det enklere for andre
å gjøre det samme, avslutter Harstad.

LES MER
om massivtre
8
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Grensesprengende
arkitektur
på Grønland
Hvor miljøvennlig kan et gammelt industrikvartal bli? Internasjonale krefter blir
satt inn for å sprenge grønne grenser
i Landbrukskvartalet.

Hva er massivtre?

M

assivtre er elementer som
består av planker som ligger
i overlappende lag hvor hvert
plankelag ligger på tvers av
laget over og under, med lim som bindemiddel. Teknikken kan sammenlignes med
kryssfinérplater, og gir elementer som er
både sterkere og mye mer formstabile enn
vanlige trebjelker i tilsvarende dimensjon.
Kombinasjonen av svært gode bære-egenskaper og lav vekt åpner opp et hav av nye
muligheter for bruk av tre som byggemateriale. I Norge bygges det i dag høyhus
på over 80 meter som har tre som eneste
materiale i bærekonstruksjonen. Elementene som brukes produseres på forhånd, og
teknikken gir stor fleksibilitet for formgiving

10
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og planløsninger. Skreddersydde elementer
med lav vekt gir kort byggetid og et godt
arbeidsmiljø på byggeplassen.

Trygt og godt å bo i
Å bygge med tre bidrar også positivt til
innemiljøet. Trekonstruksjoner har en naturlig evne til å utjevne variasjoner i luftfuktighet og temperatur. Treoverflater gir også
en behagelig akustikk, de er lette å jobbe
med ved innredning og oppussing, og de
er i seg selv også pene å se på.
Når det gjelder miljøegenskaper finnes det
knapt noe som kan konkurrere med tre.
Klimagassutslippene er lavere enn med
betong og stål, fremstillingsprosessen er
lite energikrevende og lite forurensende,

og materialene er lette å gjenbruke eller
gjenvinne. Råvaren er en fornybar ressurs,
og å bygge med tre er også en form for
CO2-lagring. Karbon som treene tar ut av
atmosfæren mens de vokser, lagres i trekonstruksjonen i hele husets levetid.
Boligblokker i tre har samme krav til brannsikkerhet som blokker i stål og betong. Det
oppnår man ved å bygge litt annerledes,
for eksempel ved å kle inn bærestrukturen
i ikke-brennbare materialer. På grunn av
den massive og tette strukturen i materialet
har massivtre god evne til å motstå brann.
Massivtre har lav varmeledningsevne, og i
motsetning til stål og armert betong vil tre
beholde bæreevnen ved høy varme.
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F

or drøyt hundre år siden var Grønland landbrukets bydel. Den gangen var Grønlands torg et kvegtorg, og på folkemunne ble det
kalt Kutørjet. Derfor var det helt naturlig å
bygge det som den gang var Nord-Europas
største meieri på en ledig tomt like ved, i
Schweigaards gate 34.
I dag er Kutørjet borte, og meieridriften ble
lagt ned på 70-tallet. Men landbruket lever
videre på den gamle meieritomta. I det som
har vært et litt bortgjemt hjørne av Grønland har Bondelaget holdt til i noen tiår, i
kvartalet som er best kjent som Landbrukskvartalet. Tiden er kommet for å skape noe
nytt på den gamle industritomta, og da vil
ikke Bondelaget gå glipp av muligheten til
å vise at de representerer en bransje som
er både grønn og nyskapende.
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Grønne ambisjoner
– Det er utrolig gøy å jobbe sammen med
landbruksnæringen i dette prosjektet. Der
er holdningen å etterlate eiendommen sin i
bedre stand enn de overtok den, og samtidig ta vare på tradisjoner og de grønne verdiene næringen står for. Her bli stikkordene
gjenbruk, bærekraftige byggematerialer,
urbant landbruk og ikke minst å gjøre både
byggene og byggeprosessen så miljø- og
klimavennlig som mulig.
Det sier Gunnar Oveland. Han er utviklingsdirektør i Aspelin Ramm, som sammen med
Norges Bondelag, Vedal og eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 er byggherrer
gjennom utviklingsselskapet Landbrukskvartalet Utvikling AS.
En konseptutredning for innovative energi-

og klimaløsninger er igangsatt med støtte
fra Enova. På tampen av fjoråret kom også
nyheten om at Landbrukskvartalet har fått
status som forbildeprosjekt i det prestisjefylte klimaprogrammet FutureBuilt. Det
er første gang et helt by-kvartal har fått
denne statusen.
– Vi har høye ambisjoner for hva vi kan få til
når vi ser et helt kvartal med både næringsvirksomhet og boliger som en helhet. Det
gir oss mulighet til å ta den kunnskapen vi
allerede har om grønn byutvikling og utvikle den enda et steg videre, sier Gunnar
Oveland.

Nyskapende arkitekter
Det norske byrået Transborder Studio er
allerede inne i prosjektet som arkitekt for
planen og illustrasjonsprosjektet, og er råd-

givere sammen med Asplan Viak i planprosessen. Når prosjektet nå skal tas videre er
det høyhuset, som blir en del av det nye
kvartalet, som står i fokus.
Derfor er det internasjonalt anerkjente byrået Baumschlager Eberle Architekten hentet inn for å tenke helt nytt om bærekraftig
høyhusutvikling.
– Baumschlager Eberle har markert seg
internasjonalt som radikalt nytenkende
når det gjelder bærekraftige og energieffektive bygg. De har tegnet høyhus over
hele verden og er kjent for prosjekter av
høy kvalitet. Vi er veldig spent på hvordan
de vil løse dette oppdraget, og jeg er helt
sikker på at de kan tilføre prosjektet en ny
dimensjon som vil være positivt i arbeidet
videre, sier Oveland.

Baumschlager Eberle er det største arkitektkontoret i den østeriske delstaten Voralberg, som lenge har hatt høy status som
et interessant område for samtidsarkitektur
i Europa. De er kanskje mest kjent for konseptbygget 2226, et kontorbygg helt uten
anlegg for varme, kjøling eller mekanisk
ventilasjon, som likevel holder innetemperaturen mellom 22 og 26 grader året rundt
i et klima som ikke er helt ulikt det norske.
– Det er nok ikke aktuelt å bygge noen kopi
av 2226 i Landbrukskvartalet, men som forbildeprosjekt er vi veldig interessert i å se
på mulighetene for å sette naturen i arbeid
der vi kan, og det er det vi nå utforsker. Vi
ønsket å hente inn noen som kan tenke
litt utenfor boksen. Vårt mål er å sprenge
noen grønne grenser i Landbrukskvartalet,
og jeg kan ikke tenke meg noen som er

Utviklingsdirektør i
Aspelin Ramm Gunnar Oveland

bedre egnet til å ta den utfordringen enn
Baumschlager Eberle, avslutter Oveland.
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Fremtidens by
Hvem er bedre egnet til å skape fremtidens
bydel enn fremtidens byutviklere?

I

2023 forlater forsvaret Kjeller Flyplass
utenfor Lillestrøm, og med det frigjøres en tomt på 1100 mål, kort vei fra
Oslo sentrum. For Aspelin Ramm, som
allerede eier 92 mål av tomten, er dette en
sjelden mulighet til å være med å bygge
fremtidens bydel helt fra scratch. Hva er vel
da mer naturlig enn å inkludere fremtidens
byutviklere?
– Det første vi pleier å gjøre med den typen
prosjekter er å gjennomføre en konseptstudie for å pensle uten noen helhetlige
idéer for området. Da slo tanken oss – hvis
vi skal tenke nytt og fremtidsrettet, hvorfor ikke spørre de aller ferskeste hodene i
bransjen, nemlig studentene, sier direktør
for samfunn og plan i Aspelin Ramm Sverre
Landmark.
Dermed var studentprosjektet «Kjeller
2023» født. I samarbeidet med Sweco
rekrutterte Aspelin Ramm 12 mastergradstudenter til det som må ha vært en av
Norges mest spennende sommerjobber.
Den faglige bredden var stor med alt fra
plan og arkitektur, via energi og miljø, til
transport og geologi. Og sammen fikk de i
oppdrag å utvikle visjoner for en miljøvennlig og fremtidsrettet bydel på Kjeller.

Superbyen
Konseptet de endte opp med har fått navnet «superbyen» – fordi den inneholder
supre løsninger på alle felt, både når det
gjelder transport, energi, boliger og sosiale
funksjoner. Studentene har hele tiden vært
på leting etter de bærekraftige og sosiale
løsningene som mangler der de selv bor i
dag, og tanken er å gjøre Kjeller til et sted
som i fremtiden vil kunne være forbilde og
inspirasjon for andre byer, både sosialt og
miljømessig.
Studentene har blant annet prøvd å tenke
annerledes om hvordan vi vil bo i fremti-
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den, og foreslår at noen av boligene skal
være mer sosiale, hvor folk bor i mindre
enheter men heller deler på større felleslokaler. I tillegg til å være sosialt er det også
bra for miljøet. Felles kjøkken og vaskerom
åpner for bedre ressursutnyttelse, ved at
flere husstander kan dele på maskiner og
utstyr. Et annet forslag er å innføre en byapp, som legger til rette for en helt egen
intern delingsøkonomi i bydelen. Appen
kan brukes til alt fra å dele bil eller verktøy,
til å finne noen som kan være barnevakt.

Egenprodusert energi
Tanken er også at Kjeller skal bli nesten
fullstendig selvforsynt med energi. Hele 93
prosent av elektrisitetsbehovet skal dekkes
ved hjelp av solceller på fasader og tak.
Energibruken i alle bygninger skal også
minimeres, gjennom bruk av både aktive
løsninger som gjenvinning av spillvarme,
og passive løsninger som sørvest-vendte
vindusflater.
Studentene ser også for seg at overskuddsproduksjon av hydrogen fra lokal industri
kan åpne for helt nye energiløsninger. Det
legges opp til at kortreist hydrogen kan
brukes til all matlaging.
Studentenes Kjeller er også en bilfri by. Det
skal ikke finnes privatbiler i bydelen, men
alle som bor der skal ha tilgang til delebiler og delesykler gjennom borettslaget
sitt. I tillegg vil det finnes bestillingsbaserte
selvkjørte kjøretøy for spesielle behov, for
eksempel for eldre. Varelevering til området
er basert på et sentralt mottak og videredistribusjon med små elektriske spesialkjøretøy og sykler.

Et reelt konsept
Sverre Landmark i Aspelin Ramm er imponert over hva studentene har fått til og er
ikke i tvil om at noen av tankene i konseptet «superbyen» vil bli tatt med videre inn i

Direktør for samfunn og plan i
Aspelin Ramm Sverre Landmark.

planprosessen.
– Vi kommer til å bruke denne studien på
samme måte som vi ville brukt en hvilken
som helst annen konseptstudie. En konseptstudie er jo bare det første steget i en
lang planleggingsprosess, så mye vil endre
seg underveis. Men dette er i aller høyeste
grad et spennende og reelt konsept, og
jeg er ganske sikker på vi kommer til å se
igjen mange av disse ideene i det endelige
prosjektet når det står ferdig.
Han håper også at arbeidet har vært interessant og lærerikt for studentene, og at
det å tilby denne typen muligheter til studiemiljøene også kan bidra til at flere unge
får øynene opp for hvor mye spennende
bygg- og eiendomsbransjen har å tilby.
– Vi har en ambisjon om å være en attraktiv
bedrift og å trekke til oss talenter. Mange
av de flinkeste unge hodene som er under
utdanning nå ønsker å jobbe med klima,
miljø og fremtidens energiløsninger. De
skal føle seg hjemme hos oss, avslutter
Landmark.
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Stadig bedre
på miljø

Andel bygg med
ladepunkt for elbil

Andel bygg med
sykkelparkering

92%

92%

Mange års kontinuerlig miljøinnsats gir tydelige resultater
for Aspelin Ramm. Energiforbruket i eiendomsmassen
fortsetter å synke, og mange nye prosjekter med tydelig
grønn profil er med på å løfte miljarbeidet videre.

ENERGI

Prosjekt miljøfokus – resultater

Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp i selve energiproduksjonen. Aspelin Ramm ser det
som en viktig oppgave 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.

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. Prosjektperioden ble
utvidet med ett år, og ble avsluttet ved årsskiftet 2017/18.
Prosjekt Miljøfokus omfatter bestående bygg og har energieffektiv
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. Av tiltak som ble gjennomført
i 2017 kan nevnes modernisering av ventilasjonsaggregater ved
ALNA senter og Rosenholm Campus (vifteutskifting, styring mv.)
og tetting av tak og gesims på ALNA senter. Det planlegges utført
ytterligere tiltak i perioden 2018-2020.

Årlig energiforbruk i byggporteføljen
250

200

Samtlige bygg i Prosjekt miljøfokus er tilknyttet et energioppfølgingssystem (EOS). Det gjennomsnittlige energiforbruket i eiendomsmassen til Aspelin Ramm ble 181 kWh/kvm/år i 2017 - en
forbedring fra 2016. Til sammenligning forbruker norske yrkesbygg
i snitt om lag 265 kWh/kvm/år. Det gode energiresultatet kan forklares med god og rasjonell drift og gjennomførte tiltak, selv om
også deler av resultatet kan forklares ved avhending av noen eldre
bygg med relativt høyt energiforbruk.
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Bygging av nytt sykehus for Landsforeningen for hjerte og lungesyke 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 er utført
i energiklasse A med en rekke innovative energiløsninger som er
spesifikke for sykehusbygninger. Første byggetrinn i prosjektet er
gjennomført i 2017.

2015

Andel bygg med
energioppfølgingssystem

100%

2016

2017

Aspelin Ramm v/Infill har besluttet byggestart for et nytt leilighetskompleks i Nordregate 20–22 på Grünerløkka i Oslo. Prosjektet vil
utføres i massivtre og i energiklasse A, samt tilrettelegges for urban
dyrking og en livstil basert på sykkel og gange. Prosjektet mottok
1,8 mill.kr i støtte fra ENOVA SF i 2017 for å gjennomføre energitiltak. Prosjektet mottok også støtte på 0,9 MNOK fra Innovasjon
Norge for å studere forbedringer i konstruksjoner for massivtre med
hensyn til tekniske kvaliteter som lydgjennomgang, med videre.

sjekt miljøfokus ladepunkt for elbil, mens sykkelparkering nå også
er tilgjengelig ved omlag 92 prosent av alle bygg. Det ble etablert
en rekke nye ladepunkter og sykkelparkeringer i løpet av året.

Aspelin Ramm står for utviklingen av Landbrukskvartalet i samarbeid med Vedal Investor AS og Norges Bondelag. Prosjektet ble tatt
opp i Futurebuilt-samarbeid i Oslo Kommune sommeren 2017. Den
overordnede målsetningen med byutviklingen skal således være å
redusere klimagassutslippene med min. 50%, samt demonstrere
nye innovative energi- og miljøløsninger. I 2017 mottok prosjektet
støtte av ENOVA SF til å gjennomføre en konseptutredning for
energitiltak i forbindelse med områdeutviklingen. Utredningen
pågår til 2018.

På ALNA senter ble det satt i drift 3 stk. 50kW hurtigladere for
elbil i regi av Grønn kontakt.

I løpet av 2017 kjøpte Aspelin Ramm Eiendom AS 50% av aksjene i Ruseløkkveien 26 AS - et selskap som eier eiendommen
Ruseløkkveien 26 i Oslo, bedre kjent som «House of Oslo». Eksisterende bygg er planlagt for riving, og det nye prosjektet planlegges oppført i energiklasse A, med egen fornybar energiforsyning
basert på geobrønner, og skal sertifiseres ihht. BREEAM excellent.
Ruseløkkveien 26 mottok i 2017 19,3 MNOK i støtte fra ENOVA
SF til å gjennomføre en rekke innovative energitiltak i prosjektet.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

I 2017 inngikk Gardermoen Campus Utvikling AS avtale med Fortum Charge and Drive om etablering av 84 ladepunkter for elbiler
ved det nye LHL sykehuset og det interkommunale Helsehuset som
er under ferdigstillelse i Ullensaker Kommune.

MATERIALER OG PRODUKTER
Miljøet påvirkes av produksjon, transport og avhending av materialer og produkter. Slik påvirkning kan være råvareuttak, utslipp fra
produksjon, materialenes påvirkning på innemiljøet samt miljøbelastningen som oppstår når produkter og materialer blir til avfall.
Som et ledd i å prioritere materialer med lav miljøbelastning, besluttet Aspelin Ramm i 2017 å oppføre Nordre gate 20-22 i massivtre.

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.

TRANSPORT
Transport belaster både det lokale og det globale miljøet. Transportmønsteret og miljøbelastningen som skyldes transport, avhenger 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.
Ved utgangen av 2017 hadde om lag 92 prosent av alle bygg i Proaspelin ramm 2018 Miljørapport
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Aspelin Ramms miljøprogram

« Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta,

åpenhet, engasjement og bærekraftig verdiskaping.»

Vår miljøpolitikk

Vi vektlegger god arkitektur, bestandige og gode materialer
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 interes-

seorganisasjoner 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 erfaringene
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.
Aspelin Ramm arbeider i tillegg for å øke bevisstheten og
kunnskapen om gode miljøløsninger i bransjen og i offentligheten.

Ansvarlig utgiver

Mål
Energibruk

Avfall

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

■■ Kildesortering skal innføres på alle eiendommer

■■

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

■■ Vi skal oppnå 75 prosent sorteringsgrad i kontorbyggene.

■■

Større rehabiliteringer skal planlegges for
energiklasse B eller bedre.

Avfall på byggeplass

■■

Vi skal fase ut fossil oljefyring.

■■ Målet er en sorteringsgrad for avfall på byggeplass på over

■■

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

■■

som vi drifter.

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

80 prosent.

■■ Det skal være sykkelparkering og ladepunkter

for elbil ved alle bygg.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Isak Oksvold, direktør for miljø og innovasjon
Mobil: 92 02 00 05
E-post: isak.oksvold@aspelinramm.no
Miljørapporten for 2017 - 2018 er utarbeidet med utgangspunkt
i Norsk Standard 9440, retningslinjer for miljørapportering.

Materialbruk/innkjøp
Transport

Aspelin Ramm Gruppen AS
Besøksadresse: Vulkan 16, 0178 OSLO
Postadresse: Postboks 389 Sentrum, 0102 OSLO
Telefon: 22 40 40 00
E-post: post@aspelinramm.no
www.aspelinramm.no

■■ Vi skal prioritere å benytte materialer med lavt

klimafotavtrykk som for eksempel lavkarbonbetong og tre.

Våre miljømål revideres årlig.

Redigering og redaksjonelle tekster: Hans Andreas Starheim / Gehør Strategi og rådgivning
Redaksjonsmedarbeider: Silje Kristiansen/Aspelin Ramm
Design: Sissel Blekastad/SisDesign AS
Layout: Aspelin Ramm
Trykk: Zoom Grafisk AS
Svanemerket papir: Multidesign

M

24

1

Ø M E R KE
T
ILJ

18

aspelin ramm 2018 Miljørapport

8
Trykksak 6

1

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

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.

Aspelin Ramm gruppen AS Vulkan 16 | Postboks 389 Sentrum | 0102 Oslo
Telefon: 22 40 40 00 | post@aspelinramm.no | www.aspelinramm.no

