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Tilstede i
samtiden

Vi i Aspelin Ramm har de siste årene utfordret oss selv 
mye på hva som ligger i vårt ansvar som byutviklere. Å 
bygge mer bærekraftig betyr for eksempel å bygge mer 
energieffektivt, og derfor har vi bak oss et tiår hvor vi har 
redusert energibruken i eiendommene våre nesten hvert 
eneste år. Det er jeg utrolig stolt over. Likevel må vi ikke 
miste av syne at bærekraft er mer enn energi og miljø.  
FN definerer tre bjelker for bærekraftig fremtid hvor miljø 
og klima likestilles med sosial og økonomisk bærekraft. En 
ansvarlig og bærekraftig byutvikler har med dette i minne 
et større ansvar enn bare det som kan måles i kilowat-
timer pr kvadratmeter eller utslipp av CO2. Den sosiale 
bærekraftsdimensjonen bør løftes tydeligere fram, særlig 
nå når verden ser mer usikker ut enn på veldig lenge. 
 En by med store ulikheter er en mindre trygg og 
inkluderende by. Det ville være naivt å ikke se den rollen 
byutvikling kan ha for å bygge ned disse forskjellene, 
og som byutviklere skal vi melde oss på diskusjonen om 
hvordan vi kan gjøre byene våre mer inkluderende. Det er 
ikke enkle svar på noen av disse utfordringene. Men om 
det er én erfaring vi har gjort oss så langt så er det at det 
er en veldig god start å begynne å stille spørsmålene. 
 Jeg har mange ganger snakket om viktigheten av å  
tenke på det lange tidsperspektivet som byutvikler. Der-
for er vi også opptatt av økonomi for å ha råd til å tenke 
og handle langsiktig. I de husene vi bygger i dag skal 
folk fortsatt bo, jobbe og leve i hundre år etter at vi som 
oppførte byggene selv er borte. Men det betyr ikke at vi 
ikke også må være tilstede i vår egen samtid.  Å skape en 
god by å bo i er ikke noe vi kan gjøre bare med planer og 
tegninger. Som en bærekraftig byutvikler må vi bidra til å 
gjøre byen bedre hver eneste dag. Vi må være generøse 
mot våre medmennesker – ikke minst mot dem som kan-
skje ikke får så mye generøsitet fra så mange andre.

Gunnar Bøyum
CEO i Aspelin Ramm
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Papiret i denne miljørapporten er 
laget av jordbruksavfall – stilker og 
blader som blir igjen etter innhøsting. 
Med dette papiret gir vi ny verdi til 
landbruksavfall ved å gjøre det til 
miljøvennlig papir og kartong.
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Vollebekk fabrikker

Den grønne 
fabrikken

På det som siden tidlig på 1950-tallet har vært et grått 
industriområde, reiser det seg en ny bebyggelse som 
skal bli hjem for flere tusen Oslo-borgere innen et par 
års tid. Men midt mellom byggetomtene står det igjen en 
siste produksjonsbedrift – en grønn oase for nytenkende 
entreprenører som vil skape forretningsideer i fremtidens 
sirkulære økonomi.
 – Jeg jobbet i Moods of Norway da de gikk konkurs  
i 2017. Plutselig satt jeg uten en jobb, og tenkte: «hva skal 
jeg gjøre nå». Det var da jeg skjønte at jeg trengte en 

pause fra klesbransjen. Klær handler om å selge mye og å 
selge billig. Jeg syns det er mye mer spennende å jobbe 
med noe som er varig.
 Det sier Simon Brekke. Favoritthobbyen hans har lenge 
vært å gå på loppemarkeder og fylle opp kjeller og ga-
rasje med gamle, norske designperler. Så, etter 17 år som 
klesdesigner for store, kjente kleskjeder, bestemte han 
seg for å gjøre hobbyen til en fulltidsjobb. Problemet var 
å finne et sted å gjøre det.
 – Vi hadde et sterkt ønske om å bidra til at det skulle  → 

Den siste fabrikken på Vollebekk produserer 
grønne entreprenører og godt naboskap.

← Folk stiller opp for hverandre 
på Vollebekk Fabrikker. Linda 
Adolphson driver egentlig 
den sirkulære boligstylings- 
bedriften Organize Design, 
men hjelper gjerne Simen 
Brekke med å pusse opp 
designmøblene han formid-
ler gjennom sin lille bedrift, 
ScandiModern.
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skje noe positivt på Vollebekk også før de nye boligene 
står ferdig. Vi ønsker å bidra både til å skape aktivitet i 
nabolaget, og til å legge til rette for ny næringsaktivitet 
som kanskje også kan bli værende i bydelen og skape nye 
tilbud og nye arbeidsplasser i fremtiden, sier direktør for 
Miljø og Innovasjon Kjersti Folvik i Aspelin Ramm.
Derfor har Aspelin Ramm i samarbeid med OBOS, PÅdriv 
og bydelen siden våren 2018 holdt dørene åpne for 
grønne og sosiale entreprenører, og for lokale ildsjeler  
i de forlatte industribygningen i Brobekkveien 54. Rundt 
førti virksomheter har tilhold her i dag, og mange av dem 
hadde trolig ikke eksistert om det ikke var for dette tilbu-
det. En av dem er altså den tidligere Moods-designeren 
Simon Brekke.
 – Det at jeg får være her en stund gir meg mulighet til 
å teste ut om dette er levedyktig. Dessuten så har det en 
stor verdi at vi er mange her som driver med det samme. 
Vi støtter opp om hverandre og hjelper hverandre og 
deler på kunnskap og ressurser, sier han.

Inkluderende skaperglede
På Vollebekk Fabrikker blir det også lagt vekt på å skape 
en inngang inn i arbeidslivet for dem som av ulike grunner 
har blitt stående utenfor. Brekke har for eksempel folk 
på arbeidstrening til å hjelpe seg med å restaurere slitte 
møbler. I etasjen over holder sykkelrestauratørene Mora 
Di til. De baserer seg også på å hente ansatte fra utenfor 
arbeidslivet, og mange av dem har også funnet veien 
videre derfra til nye jobber andre steder.
En av dem som har fått en ny giv gjennom Vollebekk  
Fabrikker, er designeren Olaug Storlid. Hun er tilknyttet 
den lille bedriften Circular Ways – et slags rekrutterings-
byrå som kobler næringslivet med talentfulle mennesker 
som for øyeblikket er på utsiden av det vanlige arbeids-
markedet. For Olaugs del handler det om å komme ut av 
en lang periode som sykmeldt.
 – Jeg er en selvstendig designer, men på grunn av 
sykdom har det vært vanskelig å ha en vanlig jobb på en 
stund. Circular Ways har gitt meg en vei tilbake. Jeg har 
fått en arena hvor jeg kan bruke ressursene mine selv 
om jeg ikke alltid fungerer hundre prosent. Jeg får brukt 
kreativiteten min, bygd et nettverk og mulighet til å se 
hvilke egenskaper jeg kan dyrke videre og kanskje bygge 
et fullt arbeidsliv på i fremtiden, sier hun.
 I 2019 fikk Olaug mulighet til å ta et stort steg tilbake 
inn i livet som profesjonell designer, da hun fikk oppdrag-
et med å utforme et uterom på Vikaterrassen. Hele pros-
jektet var basert på resirkulerte trematerialer.
 – Jeg er vokst opp med en bestemor som lærte meg å 
rette ut spiker så de kunne brukes igjen, så gjenbruk ligger 
mitt hjerte nær, sier hun.ligger mitt hjerte nær, sier hun.  →

«Det at jeg får være 
her en stund gir meg 

mulighet til å teste ut om 
dette er levedyktig.»

Simon Brekke

Vollebekk fabrikker

↑ Olaug Storlid og Eytor  
Sigurbergsson har begge  
funnet veien tilbake til  
arbeidslivet som produkt- 
designere for Circular Ways

↖ Store mengder fullt brukbart 
treningsutstyr blir kassert fra 
treningsstudioer. Roger Dørum 
Pettersen vil gjøre business av 
å gi gamle vekter nytt liv.

← Simon Brekke har gått fra å 
designe ny kleskolleksjoner  
til å rehabilitere gamle  
designperler.
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Vollebekk fabrikker

Sosialt samlingssted
Funksjonen til Vollebekk Fabrikker stopper ikke bare 
ved det å støtte opp om sirkulærøkonomi og sosialt 
entreprenørskap. En like viktig funksjon er å skape et 
samlingssted og aktivitet i nabolaget. Et eksempel på det 
er virksomheten Relove, som gjør begge deler. Her blir 
kunnskap om redesign, reparasjon av klær og kreativt 
gjenbruk formidlet til barn og unge i nabolaget.
 – Utenom kurs og andre organiserte aktiviteter, har vi 
noen dager i uken hvor systuen er åpen for nabolaget. Da 
står det folk og henger på døren et kvarter før det åpner 
fordi de er så gira på å komme inn, sier Guri Hummelsund 
som jobber som konseptutvikler for Vollebekk Fabrikker.
 For selv om bydelen er under utvikling og foreløpig 
ikke har all verdens aktivitet, er det et yrende liv i det 
tidligere industribygget. Stedet har lykkes med å bli det 
sosiale møtepunktet det ønsket å bli, mener Hummelsund.
 – Vi har nabolagskafeer på lørdager, vi har aktiviteter 
alle dager gjennom uken. Her er det fritidsklubb, yoga, 
kampsportrening og thai chi. I tillegg til at folk bruker 
lokalene for private arrangementer som bursdager.
 Hun har tro på at den aktiviteten som er skapt i de mid-
lertidige lokalene på Vollebekk også blir med inn i et nytt, 
levende boligområde. I løpet av 2020 er det nemlig slutt 
for Vollebekk Fabrikker. Bygningen skal etter hvert rives, 
men partene jobber for å få til en videreføring av prosjek-
tet. Uansett om virksomhetene må klare seg andre steder 
trenger de ikke å fly så langt, tror Hummelsund.
 – Det kan nok godt tenkes at noen av de som er på 
huset hos oss kommer til å slå seg ned i området også  
i fremtiden. Og så håper jeg også at flere etterhvert gjør 
som Aspelin Ramm og OBOS har gjort, og åpner dørene 
til lokaler som midlertidig står tomme for å gi grønne og 
sosiale entreprenører en sjanse, sier hun. 

«Det kan nok godt 
tenkes at noen av de 
som er på huset hos 
oss kommer til å slå 
seg ned i området 
også i fremtiden.» 

Guri Hummelsund

↑ Ask Pape jobber med å utvikle smarte 
nye løsninger for Norske Mikrohus.

↗ Konrad Sachman fra oppstarts- 
bedriften Gruten viser frem østers-
sopp han har dyrket frem i kaffegrut 
samlet inn fra kaféer i Oslo.

→ Guri Hummelsund er community  
manager og konseptutvikler for  
Vollebekk fabrikker.
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Landbrukskvartalet

Den første planen for 
Landbrukskvartalet fra 
2016 utfordret kommune-
plan og vern. Gjennom 
2019 ble planen bearbeidet 
og forbedret. Målet er et 
åpent, tilgjengelig og  
inkluderende kvartal!

– Med videre bearbeiding av det nye planforslaget, har 
vi fått muligheten til å fokusere ytterligere på de posi-
tive kvalitetene Landbrukskvartalet kan tilføre området. 
Dette har bidratt til at det vi er aller mest opptatt av nå, 
er hvordan prosjektet i lys av byutvikling kan bidra til 
et områdeløft og gi noe tilbake til byen, forteller Maren 
Bjerkeng, direktør for utvikling i Aspelin Ramm.
Målet er at Landbrukskvartalet skal være et åpent, mang-
foldig, grønt og trygt kvartal med bånd til historien. Det 
skal skapes et aktivt bygulv og gode byrom, med uteareal 
for opphold og rekreasjon både for beboere, brukere i 
kvartalet og nabolaget rundt.
 – Vi har fokusert på bygulvet for å ivareta alt fra bo- 
kvalitet til byliv, og skape et tilgjengelig og attraktivt 
kvartal med gode møteplasser og en grønn profil. Dette 
vil være et løft i positiv retning for området. Trygge og 
varierte uterom, samt aktivitet og et mangfold av tilbud 
er viktige elementer i dette. Vi skal «dyrke nabolaget», 
invitere inn og gi en plass for små og store, sier Sigrid 
Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

↰ Målet er å skape levende bygulv og 
etablere Produksjonsbyen. Illustrasjon 
Transborder Studio

← I april 2020 ble revidert planforslag for 
Landbrukskvartalet sendt til Plan- og 
Bygningsetaten. Sånn ser vi for oss 
takhagen på bygg F. Illustrasjon  
Transborder Studio

Ny plan for  
Landbrukskvartalet Utvikler: Landbrukskvartalet  

utvikling AS (LUAS), et selskap som  
eies av Norges Bondelag, Vedal og 
Aspelin Ramm.

Prosjektet har høye miljø- 
ambisjoner og er et Futurebuilt 
forbildeprosjekt. Det legges 
stor vekt på klimavennlig energi- 
og materialbruk og god til-
rettelegging for grønn mobilitet. 
Dessuten er grønne takhager, 
urbant landbruk og biomangfold 
sentralt i konseptet.  
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Sommerstudent

Norges feteste
sommerjobb?
Hvert år får en liten gruppe studenter 
mulighet til å være med å tenke nytt om 
hvordan vi skal bygge fremtidens byer.

Sirkulærbyen
Hvordan kan et område midt i byen 
bli sirkulært, med alt fra energi og 
materialbruk, til produksjon, varer og 
bymessige tilbud?
 Hvert år stilles en håndplukket 
gruppe studenter med ulik fagbak-
grunn og fra ulike utdanningsinstitus-
joner overfor en konkret og aktuell 
utfordring. Årets oppgave handler 
om å ta en av tidens store moteord 
og omgjøre det til noe konkret og 
gjennomførbart. For hva betyr egent-
lig sirkulærøkonomi i praksis?
 Studentene vil sammen med 
Aspelin Ramm og Sweco velge ut en 
konkret case i Osloområdet. Nøyak-
tig hvordan problemstillingen skal 
formuleres, hvilke spørsmål som skal 
besvares og hvilke avgrensninger 
som må gjøres, er det opp til stu-
dentgruppen selv å løse.
 Finnes det kanskje løsninger i 
materialbruk og gjenbruk? Kan selve 
bygningsmassen bli mer fleksibel og 
legge til rette for nye måter å dele på 
i både private og offentlige rom? Kan 
det legges til rette for eller skapes 
nye næringer? Kan flere av dagligliv-
ets utfordringer løses lokalt, slik at 
transportbehovet blir mindre? Alle 
disse spørsmålene kan være aktuelle.
 Gjennom å jobbe tverrfaglig skal 
studentene ikke bare finne de rette 
spørsmålene – de skal også prøve 
å finne nye og kreative svar. I denne 
oppgaven er studentene fristilt fra de 
vanlige begrensningene i budsjetter 
og reguleringer, men har til gjengjeld 
ikke tryggheten i å kunne lene seg på 
hvordan ting er blitt gjort før. Hvem 
tar utfordringen?

Årets sommer-
studentoppgave

Dersom du er student innen byutvikling, arkitektur eller  
ingeniørfag, skal du lete lenge etter en fetere sommer-
jobb enn dette. Aspelin Ramm har sammen med Sweco 
bygget opp et helt spesielt tilbud for alle som har ambis-
joner om være med på å utvikle fremtidens grønne og 
bærekraftige byer.
 – De oppdragene vi gir gjennom sommerstudentpros-
jektet er den typen oppdrag som jeg tror de fleste som 
er etablert i bransjen drømmer om å få. Det sier Gunnar 
Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.
 – Vi stiller et åpent og relevant spørsmål om en kon- 
kret utfordring som byutviklere har foran seg i dag, og 
sier: vær så god, gi oss dine beste tanker, tenk utenfor 
boksen og gjerne også utenfor faget ditt.

Tverrfaglig lærdom
Bøyum har et sterkt engasjement for å få mer tverr- 
faglighet inn i byutviklingsbransjen. Å få folk med ulik 
fagbakgrunn til å bryne ideene sine mot hverandre er den 

fremste medisinen som finnes mot silotenking og idetørke, 
mener han. Og nettopp det er avgjørende for hvordan som-
merstudentene plukkes ut. Mens de fleste studentsommer-
jobber handler om å hva studentene kan lære av å få praktisk 
yrkeserfaring i en etabler bedrift, handler denne sommerjob-
ben like mye om hva erfarne og etablerte fagfolk kan lære av 
de unge og kreative hodene til studentene.
 – Vi er nøye med å sette sammen en gruppe hvor alle 
utfyller hverandre. Vi henter studenter fra ulike fag og ulike 
utdanningsinstitusjoner. Poenget med sommerstudentpro- 
sjektet er ikke bare å gi studentene arbeidserfaring. Vi har 
oppriktige forventinger om at dette prosjektet faktisk skal 
bidra med nye tanker som vi kan ta med oss videre. Vi vil 
sette sammen en gjeng som utfordrer og inspirer hverandre, 
sier Bøyum.

Høy prioritet
Sommerstudentene får høy prioritet i den korte og intense 
perioden de har på seg til å løse oppgaven sin. Studentene 

får tett oppfølging og god tilgang til all den fagkompetan-
sen som finnes i både Aspelin Ramm og Sweco. Det er en 
bevisst prioritering.
 – Vi som har vært i bransjen en stund må ha selvinnsikt 
nok til å se at for å holde tritt med fremtidens utfordring-
er, så trenger vi å rekruttere unge, smarte kvinner og 
menn. Vi trenger å trekke til oss de beste hodene, under-
streker Bøyum. Og han er tydelig på hvilken type hoder 
han er på utkikk etter.
 – Vi er ikke ute etter å finne noen som mener de har 
alle svarene. Vi trenger å finne dem som klarer å stille de 
riktige spørsmålene. Vi trenger dem som kjenner sine 
egne begrensinger og er klar over alle tingene de ikke 
kan, men som heller ikke er redd for å spørre. For store 
utfordringer har sjelden enkle svar. Men om det er én 
erfaring vi har gjort oss så langt så er det at det er en 
veldig god start å begynne å stille spørsmålene.

↑ Takhage bygg E i Landbrukskvartalet. 
Illustrasjon Transborder Studio
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Sommerstudentene 2019

Tenk
utenfor
boksen
Det var beskjeden Hanna 
og de andre sommer- 
studentene fikk da de 
gikk løs på sin oppgave.

Hanna Meyer Thuestad er en av de seks studentene som 
deltok på sommerstudentprosjektet i 2019. Hun beskriver 
den store friheten og tilliten studentene fikk som både 
veldig spennende og tidvis nesten litt overveldende.
 – Vi fikk veldig frie tøyler. Vi fikk en overordnet beskriv-
else av en problemstilling, hvor produksjon og industri i 
byen var hovedelementet, og oppgaven vår ble å bygge 
noen gode problembeskrivelser ut fra det. Vi hadde selv 
frihet til å gjøre våre egne avgrensinger, både når det 
gjaldt problemstillinger og geografisk område. Beskjeden 
vi fikk var at vi skulle tenke utenfor boksen, at vi ikke 
skulle la oss begrense av økonomi og at vi skulle tenke 
langsiktig, i et fremtidsperspektiv. 

Rift om plassene
Hanna hadde allerede søkt to ganger tidligere før hun 
fikk plass på sommerstudentprosjektet i 2019. At det er 
krevende å få plass skyldes at det er mye rift om disse 
sommerjobbene, men også at Aspelin Ramm og Sweco 
er nøye med hvordan de setter sammen teamene for å få 
gode gruppedynamikker og en interessant spredning av 
kompetanse, mener hun. Og nettopp det gjør dette til en 
av de mest spennende sommerjobbene studenter innen 
byutviklingsfag kan ha.↗ Hanna Meyer Thuestad

– De fleste som får sommerjobb i store bedrifter 
som Sweco bli plassert inn i en vanlig avdeling. Vi fikk 
muligheten til å jobbe sammen som et team, og det var 
en unik mulighet til å jobbe med byplanmessige prob-
lemstillinger, med tett tilgang på eksperter fra Sweco og 
Aspelin Ramm hele veien.
 Selv er Hanna utdannet byplanlegger fra NMBU, og 
med seg på laget hadde hun fem andre fra ulike studiest-
eder, og som studerte blant annet ingeniørfag, arkitektur 
og landskapsarkitektur. Med utgangspunkt i Haraldrud – 
et industriområde som snart blir innkapslet i nye boligo-
mråder som del av utviklingen av Hovinbyen – så de på 
hvordan produksjon og industri kan få rom i den moderne 
byen, i stedet for å bli flyttet stadig lenger ut fra den 
befolkede bykjernen. 
 – Konklusjonen er at bybefolkningen kanskje ville  
blitt mer bevisst forholdet mellom forbruk og produk- 
sjon hvis de i større grad faktisk fikk oppleve produk- 
sjonen i dagliglivet. For meg ble dette faktisk en skikkelig 
øyeåpner. Jeg tror det ville vært veldig nyttig å tenke mer 
på denne sammenhengen når vi skal utvikle fremtidens 
mer bærekraftige byer.
 Hun viser blant annet til hvordan vi har bygd industri- 
bygg de senere tiårene. I dag fremstår det meste av industri 

som veldig lite tiltalende i bybildet. Slik har det ikke alltid 
vært, understreker Hanna, og viser blant annet til Freia- 
fabrikken, og andre gamle industriarkitektoniske perler i Oslo.

Stort faglig utbytte
Hanna opplevde at hun lærte svært mye på halvannen 
sommermåned i sommerstudentprosjektet. Hun fremhever 
den tette kontakten med fageksperter, og også det lære-
rike i det å jobbe i en gruppe mot et felles prosjektmål. 
Hun opplevde stor interesse i Aspelin Ramm og Sweco for 
det de holdt på med.
 – Vi har fått presentere arbeidet vårt flere ganger, og 
det virker som det er stor interesse for de problemstill-
ingene vi løftet frem. Aspelin Ramm har vært en sterk 
pådriver for disse spørsmålene også i andre sammen-
henger, og jeg syns det er veldig spennende at de øn-
sker å sette en agenda når det gjelder byutvikling som 
ikke bare handler om lønnsomhet, men også om god og 
bærekraftig byutvikling, sier hun.
 Til dem som skal delta på årets sommerjobbprosjekt er 
rådet fra Hanna å være nysgjerrig og stå for det du tror på.
 – Huk tak i de ekspertene du kan få tak i, og still 
spørsmål! Og stå for de valgene du har tatt. Du må tørre  
å følge de ideene du har helt ut, understreker Hanna.

← Fjorårets sommer- 
studenter, fra venstre: 
Aksel Helmersen,  
Inga Bertelsen, Johanne 
Svendsen Helvik, Hanna 
Meyer Thuestad, Ida 
Højlund Rasmussen  
og Tobias Wihl.
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PS:Hotell

PS:Hotell er med sine 31 rom ikke et stort hotell, men det 
har likevel hatt en veldig viktig plass i livet for mange. 
De fleste av dem som jobber her har nemlig ikke vært i 
en varig jobbsituasjon på lenge. Mange har aldri klart å 
komme seg inn i arbeidslivet i det hele tatt, andre har falt 
ut og fått hull i CV’en som kan være vonde å forklare for 
potensielle arbeidsgivere. Men på PS:Hotell får alle en 
sjanse til.
 Hotellet ble etablert i 2010 da Aspelin Ramm takket ja 
til et initiativ fra NAV. Poenget er å gi et helt spesielt tilbud 
for folk som av ulike grunner sliter med å komme seg inn i 
arbeidslivet. For dette er ikke bare et aktivitetstilbud – det 
er en høyst reell introduksjon til arbeidslivet, på en lev-
ende arbeidsplass med direkte kontakt med hotellgjester 
som forlanger like mye av sitt opphold her, som de ville 
gjort på et hvilket som helst annet hotell. 

Fornøyde gjester
– Gjestene våre er veldig fornøyde. Vi ligger veldig godt 
an på anmeldelser på nettet. Vi har vært oppe blant de 
tretti beste hotellene i Oslo, sier Ola Thorsén, hotellsjef 
på PS:Hotell.
 Det er faktisk ikke en liten prestasjon, for på dette 
hotellet er flertallet av de ansatte til enhver tid under 
opplæring. Inntil 40 personer av gangen går gjennom et 
fire måneder langt arbeidstreningsopplegg i resepsjon, 
restaurant, kjøkken eller rengjøring. Deretter er målet at 
alle skal ut i praksis på et annet hotell. Ikke alle lykkes, 

På Vulkan, midt i byen, ligger Oslos minste 
hotell. For noen er det blitt den viktigste 
arbeidsplassen de har hatt. 

men for mange blir dette veien inn i et helt nytt liv.
 – Mange kan være i ganske dårlig stand når de kom-
mer hit, men det å få komme inn i arbeidslivet løfter folk 
utrolig raskt, sier Thorsén.

Alle slags individer
Det er folk fra høyst ulike bakgrunner som finner veien til 
PS:Hotell. Hotellet drives av Oslokollega, som er en organ-
isasjon eid av Oslo kommune, ideelle organisasjoner og 
privat næringsliv. De som ønsker seg inn på hotellet søker 
gjennom NAV, og det er Oslokollega som finner roller 
som passer for de ulike søkerne.
 – Vi har alle slags individer hos oss. Noen er unge 
menn som har sonet i fengsel etter at de gjorde noe 
dumt tidlig i 20-årene. De er høyt motiverte til å skaffe 
seg et liv, og lykkes ofte bra. Andre som kommer hit kan 
ha hatt store plager med angst. Det er gjerne unge men-
nesker som har satt altfor store krav til seg selv, og som 
trenger tid for å finne trygghet og komme inn i et vanlig 
liv. En del av de som jobber hos oss er innvandrere som 
har vært i landet i alt fra ett til ti år. De sliter gjerne med 
språket, og har vansker med å få foten inn i arbeidslivet 
på vanlig måte, sier Thorsén.

En skikkelig sjanse
Han legger ikke skjul på at det kan være en tøff utfordring 
for mange å finne veien tilbake til det å være i jobb etter å 
ha vært mange år på utsiden. Tøffest er det for dem som 
har vært veldig lenge utenfor arbeidslivet og som sliter 
litt med de sosiale kodene. Noen er veldig motiverte, 
men har likevel problem med å komme seg på jobb om 
morgenen. Men det er ingen som blir gitt opp uten en 
skikkelig sjanse.
 – Alle som jobber her hjelper til og vet hva det går i. Vi 
har gjort oss en del erfaringer underveis, og vi har noen 
ansatte som er dedikert til å drive opplæring. Vi har også 
tre veiledere som hjelper til med kontakt med NAV, med 
å finne en jobb i et annet hotell når de er ferdig hos oss, 
med å lage CV og skrive søknader, og med oppfølging på 
den neste arbeidsplassen når de kommer dit. 

Mangfold skaper varme
Thorsén har selv et helt liv bak seg i hotellbransjen. Han 
opplever jobben på PS:Hotell som svært meningsfylt, og 
kommer med en sterk oppfordring til hele bransjen om å 
bli mer inkluderende.
 – Det er litt ekstra jobb å ta inn folk som ikke har så 
mye erfaring fra arbeidslivet, men det gir også utrolig 
mye tilbake. Det å ha mennesker med ulik bakgrunn 
skaper et veldig fint fellesskap. Det gir varme til arbeids- 
plassen, avslutter Thorsén.

40
↗ Inntill 40 personer av gangen går  

gjennom et fire måneder langt arbeids- 
treningsopplegg i resepsjon,  
restaurant, kjøkken eller rengjøring.

↑ Hotellsjef Ola Thorsén

↑ Den populære restauranten på  
PS:Hotell fungerer som kantine for 
mange av de som jobber på Vulkan.

Det lille hotellet  
med det store hjertet

«Det er litt ekstra 
jobb å ta inn folk 
som ikke har så 
mye erfaring fra 
arbeidslivet, men 

det gir også utrolig 
mye tilbake.»

Ola Thorsén, Hotellsjef PS:Hotell
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ROM

FOR

KUNST

Rosenholm Campus

Da en leietaker flyttet ut fra det store  
kontorkomplekset Rosenholm Campus  
fant lokale kunstnere sammen med  
Aspelin Ramm og skapte et kunstsenter.

Rosenholm Campus er et yrende næringsfellesskap med 
over 100 leietakere med til sammen over tusen ansatte. 
Her finner du bank og finans, helsebedrifter, eventbyrå, 
reiselivsaktører og en lang rekke teknologibedrifter – 
bare for å nevne noe. Og midt blant disse, et blomstrende 
lite kunstsenter som er blitt arbeidsplass for seks engas-
jerte kunstnere.
 – Å ha gode lokaler er alfa og omega! Jeg er vant til 
å holde til i gamle lokaler hvor du ser musa springe over 
golvet. Her er alt varmt og ryddig. Folkene her har vært 
utrolig hjelpsomme!
 Det sier billedkunstner Reidun Falk, som er en av de 
seks. Hun har vært opptatt av å skape et kunsttilbud i 
bydel Søndre Nordstrand. For en tid tilbake la hun ut en 
melding på Facebook og spurte om det var andre som 
var interessert i det samme, og ganske snart var de fire 
stykker. Gruppen heter KunstKALL, og det startet med et 
politisk initiativ om å få på plass et kunstsenter i bydelen, 
men etterhvert kom de også i prat med Aspelin Ramm 
om å skaffe et lokale hvor flere kunstnere kunne samles 
for å i stedet jobbe sammen, og nå ut til befolkningen  
i nærområdet.
 – Vi hadde verksteder spredt over hele byen, selv 
om vi alle bor i området. Det er svært lite som skjer av 
kulturaktiviteter i Søndre Nordstrand, så målet har vært 
å få til et sted hvor vi kunne samle mange ulike disipliner, 
og være åpne og tilgjengelige for lokalbefolkningen, sier 
hun. Selv holder hun blant annet malerkurs for tre grup-
per hver uke. Hun var spent på hvordan det ville fungere 
å flytte til Rosenholm, men hun opplever stor pågang og 
fulle kurs.
 Det var flere aktuelle lokaler på Rosenholm Campus, 
med de valgte dette fordi de har egen inngang. Det gjør 
det enkelt å la folk komme og gå både i og utenfor kon-
tortid. Fra hovedinngangen på kontorkomplekset er det 
laget en kunststi som leder de interesserte gjennom en 
koselig skog og frem til inngangen på kunstnerlokalene.  →

↑ Tone Hermansen er en av seks  
kunstnere i KunstKall.
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Rosenholm Campus

← Billedkunstner Reidun Falk vil 
finne et sted å samle mange 
ulike disipliner, og som er 
åpent og tilgjengelig for 
lokalbefolkningen. Hun fant 
det på Rosenholm.

→ Keramiker Kristin Vibeke 
Jørgensen flyttet fra et  
etablert verksted på Frysja  
til et cellekontor på  
Rosenholm. Det viste seg  
å fungere veldig bra.

↓ En kunststi leder besøkende 
gjennom skogen fra frem- 
siden av Rosenholm  
Campus, til en egen inn- 
gang for kunstsenteret.

«Vi er blitt tatt veldig godt imot her.  
Det viser at det kan fungere veldig bra 
når kultur og næring jobber sammen.» 

Kristin Vibeke Jørgensen, keramiker
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Skaper mangfold
– Vi har et stort bygg, og vi så dette som en 
anledning til å gjøre både Rosenholm Campus og 
området rundt mer mangfoldig. Samtidig så tenk-
er vi at dette er en del av vårt samfunnsansvar – å 
legge til rette for andre typer aktivitet og leietak-
ere – samtidig som vi tilfører bygget noe nytt og 
spennende. Her har vi laget rom for at leietakere 
kan møtes i en annen setting, og vi får også vist 
frem bygget og dets kvaliteter til nye brukere av 
kunstsenteret, sier Mette Schi Saastad som er 
eiendomsforvalter i Aspelin Ramm.
 Rosenholm Campus ligger i Nordre Follo, men 
er bare rett over bygrensen, fem minutter fra 
Holmlia. Veldig mange av de som bruker kunst-
senteret kommer også fra Oslos sørlige bydel-
er. I tillegg er det flere av dem som jobber på 
Rosenholm Campus som har fått øynene opp for 
denne nye leietakeren.
 – KunstKALL betaler ikke husleie, ut over en 
månedlig sum som dekker reelle kostnader til 
rengjøring, strøm og lignende. Til gjengjeld så 
tilfører de bygget ekstremt hyggelige ting,  
sier Saastad.

Udekket behov
Keramiker Kristin Vibeke Jørgensen var den aller 
første som var på plass i lokalene. Hun bor i om-
rådet, men hadde tidligere verksted på Frysja.
 – Jeg ble lei av å ha jobben så langt unna, selv 
om det var rart å skulle flytte fra et etablert verk-
sted inn i et vanlig cellekontor. Det har vist seg 
å fungere veldig bra! Vi er blitt tatt veldig godt 
imot her. Det viser at det kan fungere veldig bra 
når kultur og næring jobber sammen. Men det er 
sikkert noen på de andre kontorene som tror vi 
ikke har en ordentlig jobb, sier hun og ler.
 Hun tilbyr også kurs i keramikk. Blant deltak-
erne er barn fra de sørlige bydelene i Oslo og 
fra Nordre Follo, men også barn av ansatte på 
Rosenholm Campus. I begynnelsen var Kristin 
usikker på grunnlaget for det i området. Hun 
bekymret seg unødig.
 – Jeg har fått veldig mange elever! Det er 
tydelig at dette har vært et udekket behov, for  
nå er kursene mine helt fulle.

Rosenholm Campus Rosenholm Campus

Som en motvekt til Black Friday 
introduserte Rosenholm Campus 
#grønnfredag.
 På Rosenhom oppfordret de lei-
etakere i oktober til å rydde skapene 
hjemme og la klærne leve videre hos 
nye eiere. Det ble dedikert et eget 
rom for gjenbruk, ombruk, salg, bytte 
og donering. Rommet ble gjort klart 
med hyller, klesstativer med hengere 
og merkelapper for utfylling.
 Rosenholm Campus samarbeider 
også med korpset i nærområdet om 
å fylle bokhyllen – så bøkene kan leve 
videre for en billig penge for den som 
ønsker å fornye bokhyllen. Størrelse- 
skiltene er selvfølgelig gjenbruk fra 
gamle forskalingsplater, skjært ut og 
foliert med info.

↑ Eiendomsforvalter på Rosenholm  
Campus, Mette Schi Saastad sammen 
med driftskoordinator Mette Endsjø.

#Rosenholmere- 
gjenbruker
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Alf Bjerckes vei

Halverte varmeforbruket 
ved hjelp av droner

Da et av landets største distribusjonslager for bøker 
skulle kutte energibruken, gikk byggeier og leietaker 
sammen om å gå høyteknologisk til verks.

Sentraldistribusjon AS distribuerer og lager-
fører varer på vegne av forlag, netthandelsak-
tører og bokklubber. Får du en norsk bok  
i posten, er muligheten stor for at den har 
vært innom deres lagerbygning i Alf Bjerckes 
Vei ved Alnabru i Oslo. Bygget fra 1990 er på 
over 15 000 m2 og eies og driftes av Aspelin 
Ramm Eiendom. 
 – Vi er veldig glade for å ha leietakere som 
er like opptatt av miljø og god energiøkonomi 
som vi er. Sentraldistribusjon har Grønt Ansvar- 
sertifikat, og veien var kort derfra til å inngå  
et samarbeid om å utbedre bygget i Alf  
Bjerckes Vei, sier Driftsjef Tore Lingjærde  
i Aspelin Ramm.

Etterisolering og bytte av  
belysning ga stor miljøgevinst
I årene 2016–2019 ble det gjort flere store til- 
tak. To ventilasjonsanlegg er byttet ut, og det 
meste av belysningen er byttet ut med LED-
lys med full lysstyring, både etter belysnings-
styrke og med bevegelsesensorer. Men den 
aller største gevinsten viste seg å ligge i taket.
 – Ved hjelp av droner med termokamera 
kunne vi avsløre fuktlekkasjer i takkonstruk- 
sjonen, og så at varmetapet gjennom taket var 

betydelig. Det ble besluttet å tekke taket på 
nytt, med 23 cm ekstra isolasjon på mer enn 
8000 m2 med tak, sier Lingjærde
 Og resultatene var merkbare. Fra fyrings- 
sesongen 2017–2018 til 2018–2019 gikk bruken 
av fjernvarme ned med 47 prosent. Den årlige 
besparelsen tilsvarer energibruken til 10 
norske eneboliger, og utgjør en reduksjon på 
nesten 20 kWh/m2. Om vi korrigerer for varie-
rende utetemperatur fra sesong til sesong, så 
er de årlige besparelsene totalt på nærmere 
320 000 kWh, og bygget har et energiforbruk 
godt under 100 kWh/m2 – langt under gjenn-
omsnittet for bygg av den typen fra 1990.

Grønn leieavtale
Den store energibesparelsen knyttet til  
belysning var mulig å oppnå fordi byggeier  
og leietaker har gått sammen om både kost-
nader og besparelser. 
 – Dette er et godt eksempel på at energis-
parende tiltak i bygg er riktige å gjennomføre. 
Og når vi deler på både utgift og gevinst blir 
historien hyggelig å fortelle for begge parter. 
Grønne leiekontrakter kan være nøkkelen for  
å kutte kostnader og spare miljøet.  
 

Den årlige besparelsen 
tilsvarer energibruken til 
10 norske eneboliger

↗ Resultat
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Vi har ambisjon om å være ledende på bærekraftig byut-
vikling, og vektlegger en bred tilnærming til bærekraft der 
mange ulike hensyn skal veies opp mot hverandre. Det vil 
for oss blant annet si at vi skal skape gode, inkluderende 
steder som setter folks helse og trivsel i sentrum, og som 
samtidig har minst mulig fotavtrykk på miljø og klima. Og 
vi skal gjøre dette på en måte som også sørger for at 
prosjektene våre har en tilfredsstillende lønnsomhet.
 Vi vektlegger god arkitektur og gode byrom, og vi skal 
utvikle byggeprosjekter av høy kvalitet som kan vare i 
generasjoner. Vi skal velge fremtidsrettede løsninger for 
klima, energi- og ressurseffektivitet. 
 Vårt arbeid med bærekraft er en integrert del av hele 
vår virksomhet. Denne tankegangen er tilstede helt fra 
plan- og reguleringsarbeid i tidlig fase og frem til prosjekt-
gjennomføring, drift og forvaltning, og også i markedsar-
beid og finansiering. Tilnærmingen er kunnskapsbasert og 
konsentrert om tiltak som har reell effekt. Vi skal være en 
tydelig stemme i bransje- og samfunnsdebatten og være 
en pådriver for videreutvikling og deling av kunnskap. Vår 
strategi og tilhørende handlingsplaner er bygget rundt 
følgende hovedpilarer:

↳ Folk og nabolag. Aspelin Ramm er ledende på byut-
vikling. Vi tilrettelegger for gode liv, og skal alltid gi noe 
tilbake til byen og nabolaget.

↳ Klima. Vi skal operere og bygge med lavest mulig klima-
fotavtrykk. Vårt totale klimaregnskap skal overvåkes nøye, 
og utslipp skal reduseres i tråd med FNs 1,5-graders mål. 
Våre prosjekter skal dessuten være klimarobuste og godt 
tilpasset et skiftende klima.

↳ Sirkulærøkonomi. Vi skal være pådriver for å finne nye 
ressurseffektive og sirkulære løsninger både for rehabi-
litering av eksisterende bygg og ved oppføring av nye.

Strategi

Bærekraft 
for oss
Aspelin Ramm Eiendom har 
i 2019 jobbet med å fornye 
selskapets bærekraftstrategi.
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← Deling er sentralt i prosjektet, og 
beboerne deler en felles leilighet, 
takterrasse og bakgård. Den 
550 kvm takterrassen med ulike 
soner er tilrettelagt for å dyrke 
grønnsaker, leke, trene eller bare 
slappe av. Med fellesleiligheten på 
72 kvm får beboerne ekstra plass 
når de trenger det til barneburs-
dag, overnattingsbesøk eller lage 
middag med naboene. Takstuen 
er laget av ombruks- og over-
skuddsmaterialer fra denne og 
omkringliggende byggeplasser, 
utført av Resirqel.

↑ I Nordregate har vi prøvd å 
balansere hensyn til folk og 
nabolag, klima og ressurseffek-
tivitet. Leilighetsbygget med 37 
leiligheter er bygget i massivtre, 
har energiklasse A med egen- 
produsert energi fra geobrønner 
og varmegjenvinning fra gråvann. 
Her har du plass til å ta med 
sykkel med barnesete og handle-
poser inn i heisen og parkere rett 
utenfor din egen dør. 

Folk og
nabolag

 Sirkulær-
økonomiKlima

Lønnsomhet
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Strategi

Vi har gjort en kartlegging av FNs 17 bærekraftsmål opp 
mot vår egen bærekraftsstrategi, og plukket ut følgende 
mål som spesielt viktig for vår virksomhet:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Som byggherre har vi et ansvar for å sikre at alle in-
volverte i våre prosjekter arbeider under etisk og økono-
misk forsvarlige rammer. Våre byggeplasser skal preges 
av trygghet og trivsel for alle, uavhengig av kulturell 
bakgrunn, kjønn og legning. Vi stiller krav om etisk og  
ansvarlig innkjøp av varer og tjenester, vi stiller seriøsitets- 
krav i våre kontrakter, og tillater kun to underleverandør- 
ledd. Vi bidrar i tillegg til sysselsetting og arbeidstrening 
for folk med «hull i CV-en» gjennom våre engasjementer  
i PS:Hotell og Vollebekk fabrikker. 

Innovasjon og infrastruktur
Aspelin Ramm søker hele tiden nye løsninger for å øke 
bærekraften i egen virksomhet, og i samfunnet vi er en del 
av. For eksempel finner vi nye løsninger for å optimalisere 
energibruk, for utslippsfri mobilitet og varetransport og for 
sirkulære løsninger i bygg og materialer. Vi utvikler også 
nye boformer, og lager digitale verktøy for å forenkle hver- 
dagen til våre leietakere, og forbedre opplevelsen for kun-
dene våre.  Vi deltar aktivt i flere forskningsprosjekter og 
innovasjonsnettverk for å sikre at vi hele tiden utvikler oss.

Bærekraftige byer og samfunn
Aspelin Ramm er ledende på byutvikling, og har ambisjon 
om å utvikle trygge, inkluderende og levende nabolag med 
plass for alle. Våre bygg og steder skal alltid gi noe tilbake 
til byen. De skal spille på lag med eksisterende omgivelser 
og skape byrom og sosiale møteplasser som legger til 
rette for gode liv, menneskemøter og en sunn, sosial og 
grønn livsstil. Vi har en helhetlig tilnærming til bærekraft, 
der hensyn til klima, natur og mennesker balanseres. Våre 
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↓ Bærekraftige byer  
 og samfunn

← Bærekraftige byer  
 og samfunn

↑ Samarbeid

↘ Innovasjon og infrastruktur

↙ Liv
 på
 land

↑ Stoppe klimaendringer

↑ Anstendig arbeid og  
 økonomisk vekst

1,5° målet

De beste 
løsningene 
finner vi 
sammen!

prosjekter bygges for å vare lenge – med høy kvalitet, 
fleksible løsninger og tilpasset et stadig tøffere klima.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Aspelin Ramm skal aktivt bidra til å øke ressurseffek-
tiviteten i bransjen. For oss betyr det blant annet at vi 
jobber aktivt med å finne gode løsninger for rehabilitering 
framfor å bygge nytt der det er mulig, og at det vi bygg-
er bygges for vare lenge – med høy teknisk og estetisk 
kvalitet og høy grad av fleksibilitet. Vi har tydelige mål for 
avfallsreduksjon i byggeprosjektene og i drift, og jobber 
aktivt for å øke andelen ombruk og gjenvinning av  
relevante materialer og komponenter i våre prosjekter.

Stoppe klimaendringer – Klimasmarte bygg og byer
Våre bygg og områder skal utføres og forvaltes med 
minst mulig klimafotavtrykk i tråd med Parisavtalen og 
FNs 1,5-graders-mål. Klimagassregnskap og livsløps-
vurderinger skal være en integrert del av våre beslutnings- 
prosesser for å minimere klimafotavtrykket fra energibruk, 
materialer, transport og byggeprosess.

Liv på land – Biologisk mangfold og byøkologi
Våre prosjekter skal bringe grønne, biomangfoldige 
kvaliteter tilbake til byen. Det kan for eksempel være  
i form av grønne tak og hager med stedegne arter og 
tilrettelegging for lokal matproduksjon – til glede for  
folk, insekter og fugler.

Samarbeid
Aspelin Ramm skal være kjent som en god samarbeid-
spartner både for konkurrenter, kunder og myndigheter. 
Vi skal ha en tydelig stemme og et engasjement for 
utvikling av næringen, og vi søker nye samarbeid på 
tvers av verdikjeden for å løse nye utfordringer. De beste 
løsningene finner vi sammen!

Globale mål, lokale tiltak

← De sju målene 
som er spesielt 
viktige for oss
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Miljørapportering 2019

Skal vi nå de internasjonale klimamålene vil det 
kreve stor innsats fra både stat og kommune, og 
fra næringslivet. For å hindre at gjennomsnittlig 
temperatur på jorden øker mer enn 2 grader, og 
helst ikke mer en 1,5 grad, så må utslippene av 
klimagasser halveres de neste 10 årene, og så 
godt som elimineres i løpet av de neste 40. 
 Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen er 
direkte eller indirekte knyttet til en tredel av de 
globale klimagassutslippene, og har derfor en 
sentral rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. 
Aspelin Ramm har ambisjoner om å være en aktiv 
del av denne omstillingen og om å operere i tråd 
med nasjonale og internasjonale klimamål. 
 Klimaregnskapet for Aspelin Ramm Eiendom 
inkluderer foreløpig kun drift og forvaltning av 
eiendomsporteføljen og selskapets egen interne 
virksomhet. Fra og med 2020 er målet å få på 
plass klimaregnskap også for byggeprosjektene– 
det vil si bruk av energi, materialer og drivstoff 
knyttet til oppføring og rehabilitering av bygg.  
 Vi rapporterer utslipp i henhold til den inter- 
nasjonalt anerkjente GHG-protokollen, hvor utslipp 
sorteres på tre ulike områder (scopes). 
 Område 1 er direkte utslipp. Vår virksomhet har 
små direkte utslipp, og det som er rapportert i 
2019 er relatert til forbrenning av en rest av fyrings- 
olje i en kjele som skal avvikles, drift av en firmabil, 
i tillegg til noe gass til restaurantkjøkken på Vulkan. 
 Område 2 omfatter bruk av energi. Det som 
gir utslag på vårt regnskap er kjøpt elektrisitet og 
fjernvarme. Her er det lagt til grunn CO2-faktorer 
(beregnet gjennomsnittlig CO2-utslipp) for nor-
disk elektrisitetsmiks og fjernvarme fra Oslo. 
 I område 3 har vi inkludert flyreiser og avfall. 
Avfallstall er hentet fra renovatørens rapporter, og 
er samlet volum for drift av eiendomsporteføljen 
bortsett fra de to eiendommene på Tjuvholmen 
og hotellet i Tromsø. Tallene omfatter ikke leie- 
takeres egne avfallshåndteringsavtaler som for 
eksempel avfall fra industribedrifter i Alf Bjerckes 
vei og Sven Oftedalsvei.  
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Grønn drift 

Energiforbruk
kWh/m2/år

kW
h/

m
2 

→

Energiforbruk
Alle bygg med unntak av ett, er tilknyttet et 
energioppfølgingssystem (EOS) som gjør det 
mulig å overvåke energiforbruket til de enkelte 
byggene fra dag til dag.  Energiforbruket for 
hele eiendomsporteføljen lå på 160 kWh/m2/år i 
2019. Utviklingen i energiforbruk år for år for hele 
eiendomsporteføljen er vist i figuren. Energifor-
bruk er i hovedsak fordelt på elektrisitet, fjern-
varme, nærvarme og nærkjøling, i tillegg til noe 
gass til kjøkken. Nærvarme og nærkjøling består 
av spillvarme fra omkringliggende datahaller og 
produksjonslokaler, og egenprodusert varme 
og kjøling fra lokale energisentraler som henter 
varme fra grunnen (Vulkan) eller sjøvann (Tjuvhol-
men). Andelen egenprodusert eller gjenvunnet 
energi lå i 2019 på 18 prosent. 
 Det rapporterte energiforbruket er totaltall 
som også inkluderer det meste av leietakeres 
forbruk. Flere av produksjonsbedriftene vi har 
gleden av å huse er energiintensive og har økt sin 
omsetning siste år. Vi gleder oss over leietakere 
i medvind og økende aktivitet, og jobber med å 
forbedre rapporteringsstrukturen for energifor-
bruk slik at vi lettere kan skille energiforbruket 
knyttet til selve bygget fra energiforbruk til pro-
duksjon, og dermed lettere sammenligne fra år til 
år. Vi jobber også med å få en bedre kategoriser-
ing av bygg, slik at det er lettere å måle opp mot 
andre bygg i samme kategori. 
 Det er laget en overordnet plan for energispa-
retiltak, som inkluderer små og store tiltak i hele 
eiendomsporteføljen. En god del av disse tiltak-
ene gjennomføres i samarbeid og med støtte fra 
ENOVA. I perioden fram til og med 2021 er det 
satt et sparemål på totalt 4,3 millioner kWh, som 
tilsvarer 16 kWh/m2/år. Mål for de neste to årene 
er vist i hvitt i figuren.
 Av tiltak som er gjennomført i 2019, kan nevnes 
mengderegulering av varmeanlegg på Rosenholm. 
Dette tiltaket er alene beregnet til å gi en bespar-
else på 1 million kWh i året fra og med 2020.  →

Aspelin Ramms drifsteam  
har jobbet systematisk med 
oppfølging av energiforbruk, 
avfallssortering og vann- 
forbruk over flere år. 
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Vannforbruk
Totalt er det brukt 206 379 m3 vann i 2019,  
tilsvarende  0,76 m3/m2. Totalforbruket i 2019  
er omlag 7 prosent høyere enn året før. Dette 
skyldes blant annet at Nye Broverkstedet med 
sine garderober og dusjanlegg har kommet inn  
i porteføljen, og at flere av våre restaurant- 
leietakere har økt sin omsetning i 2019. 
 Vannforbruket fordeler seg på bygg som vist 
i diagrammet. Forbruket er i stor grad knyttet til 
drift av restauranter, treningsenter og idretts- 
anlegg på Vulkan, hoteller og sjømatproduksjon  
i Sven Oftedals vei 10. 

Avfallshåndtering
Det ble i 2019 levert om lag 1150 tonn avfall 
fra vår eiendomsportefølje (med unntak av to 
eiendommer på Tjuvholmen og hotell i Tromsø) 
 Total sorteringsgrad for 2019 endte på  
69 prosent. Det jobbes systematisk med å  
øke sorteringsgrad for avfall. Mål for 2020  
er 75 prosent.

Miljørapportering 2019
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Miljømål

Kvantifiserbare miljømål
→ Sertifisering ↳ Alle eiendommer i drift skal sertifiseres 

i henhold til BREEAM In-Use. ↳ Alle nye kontorbygg skal 
sertifiseres BREEAM-NOR Excellent. ↳ Andre nærings-
bygg og boligprosjekter over 5000 m2 skal sertifiseres 
BREEAM-NOR Very Good eller bedre.

Klima ↳ Klimagassregnskap skal rapporteres på alle 
byggeprosjekter f.o.m 2020. ↳ Vårt totale klimafot- 
avtrykk skal overvåkes og reduseres gradvis i tråd med 
FNs 1,5-gradersmål. ↳ Alle prosjekter skal planlegges 
for et klimafotavtrykk minimum 40% under det som 
regnes som bransjereferanse. ↳ Våre byggeplasser skal 
være fossilfri – og utslippsfri så langt det lar seg gjøre.

Materialer ↳ Innkjøpte materialer skal ha lavt klima- 
fotavtrykk og være dokumentert fri for miljøgifter.

Avfall ↳ Alle bygg i drift skal ha kildesortering. ↳ Total 
sorteringsgrad for porteføljen skal ligge på minimum 
75 %. ↳ Maksimalt 25 kg/BTA avfall på byggeplass for 
nybygg. ↳ Sorteringsrad for avfall fra byggeplass skal 
ligge på minimum 90 %. ↳ Minimum 70 % av avfall fra 
riving og bygging skal gå til materialgjenvinning. 

Energi ↳ Nye yrkesbygg planlegges som passivhus 
og energiklasse A eller bedre. ↳ Større rehabiliterings-
prosjekter planlegges for energiklasse B eller bedre. ↳ 
All fossil energi skal fases ut. ↳ Totalt energiforbruk for 
eiendomsporteføljen < 150 kWh/m2 i 2021.

Transport ↳ Alle bygg skal ha sykkelparkering og 
ladepunkter for elbil.
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1 → 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.

2 → 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.

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

4 → 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.

5 → Når du reiser kollektivt  
er du blandt 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.

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

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

8 → 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?

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 i dag. 
Trenger ikke smile-
kampanjer og omdømme-
eksperter for å gjøre dette, 
la oss bare sette igang.

Byvettreglene

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




