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Gratulerer med
miljøhovedstadsåret Oslo!
Byområder er kilden til mange av dagens miljøutfordringer. Det er egentlig ikke overraskende, siden to av tre
personer i Europa bor i byer. I søken etter å løse miljøutfordringene har EU pekt på lokale myndigheter som
helt sentrale i det arbeidet som er nødvendig for å løse mange av disse problemene.
Et av de verktøyene EU bruker for å stimulere lokale myndigheter i alle Europeiske byer, er «European Green
Capital»-prisen, som anerkjenner og belønner lokale tiltak for å forbedre miljøet, økonomien og livskvaliteten
i byene. Prisen gis hvert år til en by som er ledende innen miljøvennlig byliv, og som dermed kan fungere
som en rollemodell for å inspirere andre europeiske byer.
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I 2019 er det altså Oslo som har fått æren av å være Europas miljøhovedstad. Det er inspirerende og motiverende å drive byutvikling i en by som er helt i front i miljø- og klimaspørsmål internasjonalt. Vi håper og tror
at det arbeidet vi har gjort gjennom mange år med å løfte frem byutvikling med omtanke, har vært med på
å gjøre Oslo til en grønnere, mer miljøbevisst by.
Å få anerkjennelse som Europas miljøhovedstad er en stor og viktig milepæl for alle oss som bryr oss om
Oslo og om miljøet. Men å nå en milepæl er selvsagt ikke det samme som å komme i mål. Tvert i mot, så
betyr denne anerkjennelsen at vi nå må stille enda høyere krav til hvordan vi driver vår virksomhet. Både store
grep i virksomheten, og små hverdagslige tiltak kommer til å bli av større og større betydning. Vi bretter opp
ermene og gleder oss til veien videre.
						

Gratulerer med miljøhovedstadsåret Oslo!

18 Aspelin Ramms miljøprogram
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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.»

Med vennlig hilsen

Gunnar Bøyum
CEO i Aspelin Ramm
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A

kkurat det er spørsmålet Aspelin Ramm ble stilt overfor da de
begynte prosjektet med å oppgradere ærverdige Sommerogata 1 til moderne energi- og miljøstandarder. Adressen på Solli plass er kanskje
mest kjent for å huse badeperlen Vestkantbadet, med sin berømte Per Krogh mosaikk
og sine lange tradisjoner. Men bygget har
mye mer å by på, i alle fall for alle som er
interessert i arkitektur. Bak den litt stramme
fasaden gjemmer det seg nemlig et gjennomført art deco-interiør fra oppføringstiden på begynnelsen av 30-tallet, som det
knapt finnes maken til noe sted i Norge.

« Når noe er verdt å

gjøre, så er det verdt å
gjøre det skikkelig. »
						

Arnulv Eskeland, prosjektsjef for Sommero

Etter et langt liv som et ganske anonymt
kontorbygg, skal Sommerogata 1 nå få
et nytt liv som nabolagshotell med over
300 rom, i tillegg til boliger, kontorer, serveringstilbud og kulturscene – alt huset
innenfor de eksisterende bygningene og i
en ny bygningsmasse som skal oppføres på
baksiden. Dette betyr at langt flere nå får
tilgang til en av Oslos skjulte kulturskatter,
men samtidig betyr det at det må gjøres et
betydelig arbeid bak fasaden for å løfte et
hus fra 1931 opp til de høyeste standarder
for energi- og miljø i 2021, når prosjektet
skal stå ferdig.

Gjør ting skikkelig
– Det er noe som heter at når noe er verdt
å gjøre, så er det verdt å gjøre det skikkelig.

En tidløs klassiker
får en oppgradering
for vår tid
Går det an å løfte et gammelt praktbygg nesten hundre år frem i
tid, uten å måtte ofre noen av de klassiske kvalitetene?

Det sier prosjektsjef Arnulv Eskeland i
Aspelin Ramm. Han peker på at det er
mange måter å gjøre kompromisser på,
men når prosjekteierne Aspelin Ramm
Eiendom, Høegh Eiendom og Stordalen satt
i gang med dette prosjektet, så var alle enig
om at dette er et altfor flott bygg til å bli
avspist med billigløsninger.
– Vi kunne gjort det absolutte minimum for
å nå TEK-nivå, men vi går for energimerke
A. Vi kunne bygd et enklest mulig tilbygg,

Prosjektsjef Arnulv Eskeland

Foto: Roberto di Trani
4
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men vi har gått for en løsning som åpner
opp kvartalet og løfter frem de flotte designelementene som finnes i den eksisterende
bygningen. Dette er et prosjekt vi er utrolig
stolt av, sier Eskeland.

Gjør det umulige mulig
Rammene for å oppgradere et verneverdig bygg er stramme. Både eksteriør og
utvalgte deler av interiøret skal bevares i
sine opprinnelige uttrykk. Ambisjonen er
ikke bare å bevare, men også å forsterke
dette uttrykket ved at designelementer blir
tatt med inn i øvrige arealer, for å gi et
helhetlig preg av 30-tallsestetikk
– Samtidig med dette skal prosjektet resultere i et bygg som er tilpasset moderne
bruk. Førsteinntrykket er jo at dette høres
nærmest umulig ut. Men med mye godt
ingeniørarbeid så har vi gjort det mulig,
sier Eskeland.
Listen over innovative tiltak er lang. Den
omfatter blant annet et fullintegrert romstyringssystem for varme, kjøling, lys og
ventilasjon, hvor også solskjerming er en
aktiv del av romkontrollen. Belysningen byttes ut med energieffektivt LED-lys i hele
bygget. I deler av bygget vil det bli tatt i
bruk naturlig ventilasjon, og det tas i bruk
kuldemaskiner med naturlige kjølemidler.
I tillegg gjøres det innovative grep for å ta
vare på kulde og varme i systemet. For å
ytterligere redusere behovet for maksimalkapasitet i kjølemaskinen blir det installert
faseendringstanker for å jevne ut døgnvariasjoner. I tillegg kan bassengvannet
i Vestkantbadet og i et basseng på taket
brukes som korttidslagring av varme fra
kjøleanlegget.

Bak den litt stramme, nyklassisistiske teglsteinsfasaden, åpenbarer det seg et unikt og
ekstravagant art deco-interiør

Blant mange spennende interiørdetaljer finner man blant annet den flotte mosaikkveggen i
vestkantbadet, og en monumental freske malt av Per Krogh.

Får støtte for innovasjon
På grunn av den høye graden av innovasjon
med tanke på energioppgradering av verneverdige bygninger, gir Enova 2,6 MNOK
i innovasjonsstøtte til prosjektet, gjennom
program for «Kommersiell utprøving av
innovativ energiteknologi». Resultatmålet
for prosjektet er en reduksjon i energiforbruket på 755 000 kWh/år, utslipp av 5400
kg CO2/år, samt 108 kW/år i effektreduksjon.

– Å strekke seg så langt som vi gjør her
gir selvfølgelig en del merkostnader, så
det å få støtte har vært viktig for å gjennomføringen. Samtidig er potensialet for
de løsningene vi utvikler her veldig stort.
Vi ser anvendelse i nær sagt alle yrkesbygg,
og også i noen grad i boliger. Denne typen
prosjekt bidrar betydelig til å øke markedspotensialet for energi- og miljøvennlige
løsninger, ikke minst i oppgraderingen av
gamle bygg, avslutter Eskeland.

Hva er faseendringstanker?

K

jøling med faseendringsmaterialer – ofte omtalt med
den engelske forkortelsen PCM (phase-change material) – utnytter det fysiske fenomenet at det krever
ekstra mye energi å få et stoff til å gå fra én fase til en
annen. Et eksempel på det er is som smelter og blir til vann. Det
kreves fire ganger mer energi å smelte en mengde is til vann
enn det gjør å varme den samme mengden fra 0 til 20 grader.

6
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Grønne
penger
inn i Vika

Kjøling med PCM kan for eksempel skje ved at man fyller en
tank med en væske som fryser ved 10 varmegrader. Om natten, når kjølebehovet er lite og utetemperaturen lavere, fryses
væsken til is. Gjennom dagen smelter isen langsomt, og avgir
kjøling. Ulike faseendringsmaterialer har ulike egenskaper. Vann
kan være et veldig godt alternativ i noen tilfeller, men hvilket
materiale som velges tilpasses det enkelte bruksområde, og
det forskes i dag mye på å utvikle nye materialer.

Er du en av de mange som i det siste har flyttet
sparepengene dine over i grønne spareprodukter? Da er
du kanskje med på å finansiere Storebrand og Aspelin
Ramms miljøriktige satsing i Vika.
Illustrasjoner: Schmidt Hammer Lassen

D

u lurer kanskje på hvordan pengene dine bidrar til å gjøre verden
grønnere når du investerer dem i
grønne spareprodukter. En måte
å gjøre det på er at pengene plasseres i
grønne obligasjoner. I praksis betyr det at
du låner ut pengene dine til prosjekter som

gjennom å velge smarte, miljøvennlige løsninger og gjennom å følge de strengeste
miljøkrav, strekker seg lenger enn andre for
å bidra til det grønne skiftet.

Grønt i Vika
VIA-prosjektet i Vika i Oslo er nettopp et

slikt prosjekt. I 2021 vil det stå ferdig med
62 500 kvadratmeter kontorer, butikker og
offentlige områder på tomten som inntil
nylig huset kjøpesenteret House of Oslo.
Prosjektet, som eies av Aspelin Ramm og
Storebrand, har svært høye miljøambisjoner. Det bygges etter den strenge BREAAM
Excellent-standarden og er et forbildeprosjekt for effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i valg av materialer,
teknikk og utforming.
– Både rivning, bygging og de ferdige bygningene tilfredsstiller de strengeste miljøkravene. Vi resirkulerer så mye som mulig
aspelin ramm 2019 Miljørapport
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« For oss som er opptatt av

å gjøre god forretning av
å være gode på bærekraft
og miljø, så er det veldig
viktig å også ha med oss
finansnæringen på laget. »
						
				

Gunnar Bøyum, CEO i Aspelin Ramm

av dagens bygningsmasse, byggeplassen
er fossilfri og de nye bygningene vil være
svært energieffektive. VIA har som mål å
bruke bare halvparten så mye energi som
sammenlignbare bygg, sier Gunnar Bøyum,
CEO i Aspelin Ramm.

utlånskriteriene for grønne lån hos oss,
og vi er stolte av å få lov til å bidra til
finansieringen av et så spennende prosjekt,
sier Kristin Kongsrud, Head of Real Estate
Finance Norway i SEB.

De nye bygningene skal tilfredsstille energiklasse A, og under bygget skal det bores
inntil 75 energibrønner nesten 300 meter
ned i bakken, for å forsyne bygget med fornybar energi i form av varme og kjøling. En
egen varmesentral sørger også for effektiv
gjenbruk av overskuddsvarme.

SEB er ikke hvem som helst i denne sammenhengen. Den nordiske banken var en
nøkkelpartner for Verdensbanken da selve
konseptet grønne obligasjoner (green
bonds) ble utviklet for ti år siden. Siden
den gang har dette utviklet seg til å bli en
mye etterspurt løsning både blant utstedere og investorer.

Strenge krav

Viktig å ha med finans

Denne måten å tenke gjennomgående
grønt i hele prosessen er det som gjør at
VIA kvalifiserer til grønn lånefinansiering
hos SEB.

– For oss som er opptatt av å gjøre god
forretning av å være gode på bærekraft og
miljø, så er det veldig viktig å også ha med
oss finansnæringen på laget, understreker
Gunnar Bøyum.

– Det å kunne sikre grønn finansiering for
våre prosjekt er viktig på flere plan. Det er
selvsagt en viktig anerkjennelse for oss at vi
vurderes som en god kandidat for grønne
lån, og samtidig er det veldig positivt å
kunne koble investorer som er opptatt av
miljø og bærekraft på den ene siden, med
eiendomsutviklere som oss, som er brennende opptatt av det samme.

Gunnar Bøyum, CEO i Aspelin Ramm

Hva er grønne obligasjoner?
Grønne obligasjoner, eller green bonds, er
lån som skal finansiere miljøriktige formål.
Det finnes ikke noen absolutte regler for
hva dette innebærer, men en lang rekke
internasjonale banker, blant andre SEB,
gikk i 2014 sammen om å etablere en
felles kriterieliste basert på beste praksis.

«Det å kunne sikre
grønn finansiering
for våre prosjekt er
viktig på flere plan.»

Kvalifiserte grønne prosjekter kan for
eksempel være innen fornybar energi,
energieffektivisering, bærekraftig avfallshåndtering, bærekraftig arealbruk, bevaring av biologisk mangfold, ren transport,
klimaendring eller klimatilpasning.

Gunnar Bøyum, CEO i Aspelin Ramm

Etter hovedregelen må grønne obligasjoner også vurderes av en ekstern, uavhen-

gig aktør for å godkjennes. Norsk Cicero
er verdensledende på å gi denne typen
vurdering av grønne obligasjoner, og godkjente obligasjoner vurderes på en skala
med tre nivåer. SEB er vurdert til det høyeste av disse nivåene.
Vanlige forbrukere forholder seg ikke direkte til kjøp og salg av obligasjoner, men
mange av oss har likevel plassert pengene
våre i denne typen verdipapirer gjennom
fond eller bankkontoer. I dag er rundt én
prosent av obligasjonene som blir utstedt
grønne obligasjoner, men andelen er voksende.

– VIA-prosjektet tilfredsstiller samtlige av
8
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Nytenking på
Grünerløkka
Å bygge med tre midt i byen krever at det
tenkes nytt. Og nytenking gir resultater.
Illustrasjon: Alliance arkitekter. Foto: Finn Ståle Felberg

M

idt i et hav av asfalt, murstein og betong vokser det
frem et trehus midt på Grünerløkka. Ikke bare en pen
bjørkefasade over et kaldt betongskjelett, men så å si
hele bygningen fra fundamentet og opp, med reisverk,
vegger og tak. Nesten alt bygges i tre. Hvorfor i all verden gjøre
det så vanskelig for seg selv?
– Det er jo egentlig ikke spesielt vanskelig. Tvert imot. Her til lands
har vi jo bygd svære bygninger i tre i tusen år. Bare se på stavkirkene – de står fremdeles! Så dette burde vi jo egentlig kunne
ganske godt, sier Kenneth Harstad, prosjektleder i Aspelin Ramm.
Han peker på at tre nå kommer tilbake som byggemateriale på
områder som de fleste har trodd er forbeholdt stål og betong.
Og grunnen til det er ganske enkelt at tre er et veldig godt byggemateriale.
– Tre er et helt fantastisk materiale. Det er lunt og varmt, det er
enkelt og skånsomt å bygge med og å håndtere på en urban byggeplass, det ser pent ut, og ikke minst er det veldig bra for miljøet.
Alle er kanskje ikke klar over at det er ganske store klimautslipp ved
å produsere stål og betong. Derfor er det en stor klimagevinst ved å
bygge med tre. Fremstillingsprosessen er lite energikrevende og lite
forurensende,og materialene er lette å gjenbruke eller gjenvinne.

Nytt i byen
Løsningen som gjør dette mulig kalles massivtre, og det fungerer
ved at planker legges i overlappende lag, for så å limes sammen.
Det kan sammenlignes med kryssfinérplater, bare i mye større
dimensjoner. Elementene som bygges på denne måten blir sterkere og holder formen bedre enn vanlige trebjelker, men beholder
samtidig alle de positive egenskapene til tre som byggemateriale.
Dette har åpnet for å bruke tre på helt nye områder i byggebransjen, men likevel er det å bygge en leilighetsbygård i et urbant
miljø som Grünerløkka noe nytt.
– Det som gjør dette litt mer utfordrende enn å bygge i betong er
at vi må kunne garantere den samme graden av brannsikkerhet

10
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Møt Kjersti – vår nye
direktør for miljø og innovasjon
Byråden la igjen hilsen

Kjersti Folvik blir ny direktør for miljø og innovasjon i Aspelin Ramm. Hun
skal lede og videreutvikle firmaets miljøengasjement og tilrettelegge for
utnyttelse av ny teknologi - både på miljøsiden og i planlegging og drift
av prosjekter og eiendommer. Hun overtar rollen etter Isak Oksvold.

For å markere oppføringen av det første leilighetskomplekset sentralt i Oslo som bygges
i massivtre, la byråd for byutvikling Hanna E.
Marcussen igjen denne hilsenen til fremtidens
beboere

Veggsignering
Hannah Marcussen

– Skal vi løse de energi- og miljøutfordringene Norge og verden står
ovenfor, er vi avhengig av at bedriftene er proaktive og peker på gode
løsninger for samfunnet. Jeg er imponert over miljøsatsingen i Aspelin
Ramm, og ser frem til å bidra til å løfte dette arbeidet ytterligere, sier
Kjersti Folvik.

Når de første beboerne flytter inn i dette bygget i 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad.
Denne anerkjennelsen viser det sterke engasjementet Oslos innbyggere har for at Oslo skal
gjøre en ekstra innsats for fremtidens miljø og
klima. Når et nytt bolighus blir bygd er det for
å romme generasjoner av Osloborgere i årtiene som kommer – inn i en fremtid vi føler et
stort ansvar for. Vi markerer derfor i dag at vi
oppfører et miljøvennlig bygg i massivtre som
første Infill-prosjekt i Oslo: Her blir det boliger,
gode deling- og fellesfunksjoner som skaper
samhold, felles takhage og publikumsrettede
funksjoner mot gata. Dette prosjektet bidrar til
den gode miljøvennlige byen vi vil ha.

Kjersti har en solid bakgrunn innen miljøarbeid i eiendomssektoren,
og kommer nå fra stillingen som markedssjef i Multiconsult innen forretningsområdet Bygg og Eiendom.

Nå kan du låne en elektrisk
lastesykkel på Vulkan
Delingskulturen blomstrer på Vulkan og vi styrker
området som «green mobility»-område med et
nytt tilskudd: elektrisk lastesykkel. Ordningen er
et samarbeid mellom Oslo Bysykkel, Hertz bilpool
og Aspelin Ramm.

var å utvikle bedre og mer kostnadseffektive løsninger for å håndtere disse tekniske
kravene. Og løsninger ble det.
– Vi syns det er veldig kult at vi har lykkes
så godt som vi har gjort. Det som er viktig
er jo at denne typen prosjekt ikke bare blir
enkeltstående skryteprosjekt, men at vi
faktisk bidrar til å utvikle teknikken sånn
at det i ikke så altfor fjern fremtid kan bli
helt vanlig å velge tre fremfor betong. Da
blir byen både mer miljøvennlig.
Prosjektleder Kenneth Harstad

og den samme graden av lydisolering når
vi bygger med tre som vi gjør med betong.
Standardløsningene for å få til det er veldig
omfattende, sier Harstad.

Støtte til nye løsninger
Ambisjonene om å ta trebyggingsteknikken
et steg videre gjorde at Innovasjon Norge
valgte å støtte Aspelin Ramms prosjekt
med 900 000 kroner. Formålet med støtten
12
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Et av tiltakene som er gjort er like enkelt
som det er genialt – nemlig å bytte ut de
vanlige boligsprinklerne med næringssprinklere med mye større kapasitet. Denne typen sprinklere krever større rørdimensjoner,
men til gjengjeld kan en oppnå betydelig
større slukkefunksjon med færre sprinklere. Det betyr at mer av treverket kan
eksponeres, mindre bruk av gips og færre
arbeidstimer.
– Totalt har vi beregnet at dette tiltaket

Du finner nå fire flotte lastesykler i Vulkan P-hus,
like ved Mathallen. Syklene kan lånes i inntil åtte
timer av gangen, og det er mulig å låse dem underveis. Det er altså perfekt for å få tatt unna en
hel dag med små og store praktiske gjøremål på
en smart og miljøvennlig måte.

reduserer kostnadene med så mye som
en halv million. Og vi tror kostnadsreduksjonene kunne vært enda høyere om vi
hadde hatt denne kunnskapen før vi engasjerte entreprenør, slik at vi kunne optimalisert prosjektet for denne løsningen, sier
Harstad.

Stor overføringsverdi
I tillegg til løsningen med overdimensjonert
sprinklersystem er det sett på flere tiltak
for å redusere lydgjennomgang på en mest
mulig kostnadseffektiv måte. Blant annet
er det sett på sjikttykkelsen mellom treverk
og lim i byggeelementene, og på mulige
avbøtende tiltak på gavlvegger. All denne
kunnskapen kommer til å bli viktig i fremtidige prosjekter mener Harstad.
– Den eneste måten å utvikle tre som byggemateriale er å ta det i bruk. Vi er veldig
opptatt av at alle byggeprosjeketene våre
også er en mulighet til å lære noe. Det er
på den måten at våre prosjekter blir grønnere og bedre, år for år, avslutter han.

Nå blir også byggeplassene fossilfri
De fleste med oljefyr har nok fått med seg at det blir forbudt med
oljefyring i bygninger fra 2020 – men visste du at det nå også blir
forbudt å bruke olje til å varme opp bygninger under byggeperioden?
Oljefyr på byggeplass brukes blant annet til å tørke ut betongen og
utgjør en stor utslippskilde. Regjeringen har nå varslet et forbud i
2022. Det betyr at alle norske byggeplasser da tar et skritt i retning
av å bli fossilfrie.
Aspelin Ramm gjennomfører to fossilfrie byggeplasser; Nordre gate
20-22 og VIA i Ruseløkkveien 26.
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Stein på stein gir
grønne resultat
Hvordan gjør du byen grønnere og mer klimavennlig?
Du tar ett steg om gangen.
Foto: Finn Ståle Felberg og Per Oscar Skjellnan

D

et å være en ansvarsbevisst byutvikler som bidrar positiv
til klima og miljø er enn nøkkelverdi for Aspelin Ramm
og har vært det i mange år. Det betyr at vi skal bygge
med varige materialer, at vi skal respektere lokalt miljø
og omgivelser, og ikke minst at vi skal redusere bruken av energi
mest mulig.
Vi er stolt over å kunne si at dette er noe vi har lykkes med. Siden
2008 har den gjennomsnittlige energibruken pr kvadratmeter i
Aspelin Ramms byggportefølje blitt kuttet med mer enn en fjerdedel. Gjennom en rekke prosjekter har Aspelin Ramm vært med
på å heve standarden for hva som kan forventes av moderne
byutvikling, har løftet frem nye løsninger, og skapt et marked for
grønne, energivennlige løsninger i byggbransjen. Hva er hemmeligheten bak disse resultatene?

Stein på stein
gen med energieffektive LED-lys og gjort etterisolering av tak og
utskifting av glasstak. Mye av dette er jo gjenkjennelige tiltak for
folk som eier en litt eldre bolig. Men når det skal gjennomføres
på et så stort byggkompleks som dette, så krever selv de enkle
tiltakene tett oppfølging og bevisste valg, sier Berget.

– Vi snakker ofte om de mest spektakulære nybyggene og de store
prestisjeprosjektene, men som ansvarlig for den daglige driften i
hele byggporteføljen vår vil jeg slå et slag for de litt mer anonyme
prosjektene, sier driftssjef i Aspelin Ramm Oddbjørn Berget.
– Vi kommer ikke hit vi er nå gjennom å ta noen få gigantiske
sprang. Vi gjør det ved å ta mange, mange små skritt, over en lang
tidsperiode. Det handler om å holde et tydelig grønt fokus hele
veien og bygge stein på stein, sier han.

– Andre tiltak har vært mer kompliserte. Vi utnytter for eksempel
nå spillvarme fra datasenter på bygget til oppvarming. Vi har også
byttet ut vifter i ventilasjonsaggregater med direktedrevne energieffektive vifter, og vi har tett driftsoppfølging av tekniske anlegg.

Som et eksempel på dette velger Berget å løfte frem Rosenholm
Campus i Kolbotn. Med 43 000 kvadratmeter fordelt over ti bygninger er dette et stor og komplisert kompleks å drifte effektivt.
Med byggeår i 1986 har det også vært et betydelig stykke frem
til moderne energistandarder.

Ti år med resultater
Kontorkomplekset, som noen kanskje kjenner som IBM-bygget,
ble overtatt av Aspelin Ramm i 2008. Ved overtakelsen var energiforbruket på rundt 220 kWh/kvm. Ti år senere er dette nesten
halvert, til 130 kWh/kvm. Dette er en energibesparelse tilsvarende
14
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Bevisste valg
Oddbjørn Berget mener at det å hele tiden ta bevisste valg ved
oppussing og gjennom driften er en av de viktigste suksessfaktorene i prosjektet.
forbruket til 330 leiligheter, uten at det har gått på bekostning av
komfort og inneklima.
– Mye av det som er gjort er så enkelt som å bytte ut effektstyrte
panelovner med temperaturstyrte. Vi har også skiftet ut belysnin-

– Vi har ved hver eneste korsvei vært oppmerksomme på hva som
finnes av ny teknologi og nye løsninger, og har tatt det i bruk når
det har vært mulig. De smarte løsningene vi utvikler i ett bygg,
passer vi også på å ta med oss videre til det neste. Ofte er det ikke
så mye som skal til for å få resultater. Det handler selvsagt også

Driftssjef i Aspelin Ramm Oddbjørn Berget

om å gjøre fremtidsrettede investeringer og å prioritere ressurser
til å jobbe med dette. Og så handler det kanskje aller mest om å
følge opp driften tett. Man oppnår ikke resultater hvis man sover
i timen, avslutter Berget.
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Miljørapport 2018 - 2019

Miljørapport 2018 - 2019

Energifokus
gir resultat

Andel bygg med
ladepunkt for elbil

97%

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

ENERGI
Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep 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.

Årlig energiforbruk i byggporteføljen
250

Prosjekt miljøfokus – resultater

150

Aspelin Ramm har gjennom flere år samarbeidet med ENOVA
SF om tiltak for å redusere energiforbruket. Gjennom Prosjekt
miljøfokus søkte Aspelin Ramm i 2018 ENOVA om tilskudd
til å effektivisere energibruken i eiendomsporteføljen med
3,5 mill. kilowattimer årlig. Det ble innvilget et støttebeløp
på 4,4 MNOK for å utløse tiltakene i perioden 2018–2020.
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Prosjekt Miljøfokus omfatter bestående bygg som eies langsiktig (ikke utviklingseiendom) og har energieffektiv drift og
forvaltning som hovedmål. I løpet av 2018 er det gjennomført
energibesparende tiltak på Rosenholm Campus, Vulkan og
Alf Bjerckes vei 22-26. Av tiltak som ble gjennomført i 2018
kan nevnes mengderegulering av varmeanlegg på Vulkan og
Alf Bjerckes vei, og montering av solavskjerming og etterisolering av tak i Alf Bjerckes vei 22-26. Det planlegges utført
ytterligere tiltak i perioden 2018-2020.

Andel bygg med
sykkelparkering

97%

2015

2016

Alle bygg med unntak av ett i Prosjekt miljøfokus er tilknyttet et
energioppfølgingssystem (EOS). Det gjennomsnittlige energiforbruket i eiendomsmassen ble 172 kWh/kvm/år i 2018 – en forbedring
fra 2017. Til sammenligning forbruker norske yrkesbygg i snitt
om lag 265 kWh/kvm/år.1 Statistikken er revidert i løpet av 2018,
noe som har resultert i noen justeringer for resultater tidligere år.
Hoveddelen av resultatet stammer fra god og rasjonell drift og
gjennomførte investeringer, selv om også deler av resultatet kan
forklares ved avhending av noen eldre bygg med relativt høyt
energiforbruk.

Nye prosjekter
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 og ble videreført i 2018. Den overordnede målsetningen med
byutviklingen skal således være å redusere klimagassutslippene
med minimum 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 ble ferdigstilt i 2018.

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

Andel bygg med
energioppfølgingssystem

97%

2017

2018

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 2017 hadde om lag 97 prosent av alle
bygg i Prosjekt miljøfokus ladepunkt for elbil og sykkelparkering
tilgjengelig.

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.
I løpet av 2018 er massivtreelementene montert på byggeplass.

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.
1 Basert på et estimert energiforbruk i norske yrkesbygg på 30 TWh/år og
et areal på 113,1 mill. kvm.
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Aspelin Ramms miljøprogram

« Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta,

åpenhet, engasjement og bærekraftig verdiskaping.»

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 materialer
og løsninger som tilfredsstiller både dagens og fremtidens
krav. Vi skal sette oss relevante og kvantifiserbare miljømål
i videste forstand – og opparbeide 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.

Mål
Avfall

Innen 2020 er målet at snittforbruket av energi i
eiendomsporteføljen er under 165 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 oljefyring og gjennomføre fossilfri
byggeplass.

■■ 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.

■■

Transport
■■ Det skal være sykkelparkering og ladepunkter

for elbil ved alle bygg.

som vi drifter.

Ansvarlig utgiver

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

80 prosent.

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
Miljørapporten for 2019 er utarbeidet med utgangspunkt
i Norsk Standard 9440, retningslinjer for miljørapportering.

Materialbruk/innkjøp
■■ Vi skal prioritere å benytte materialer med lavt

klimafotavtrykk som for eksempel lavkarbonbetong og tre.

Våre miljømål revideres årlig.
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Energibruk

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

