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Året 2020 ble et spesielt år for alle, både for våre leietakere og for oss
som gårdeiere. I årets bærekraftrapport kan likevel Møller Eiendom vise
til gode resultater på flere av våre KPIer generelt, og energibruk i
eiendomsporteføljen spesielt.

Innhold

Vi skal imidlertid ikke konkludere for raskt at vi har forbedret oss fra 2019 til 2020. Selv
om det er utført mange tiltak som vi ser gode effekter av isolert sett, har aktiviteten
i hele samfunnet, og særlig innenfor kontor og handel, vært særlig lav i 2020 grunnet COVID-19 restriksjoner. Dette vil selvsagt også påvirke energibruken. Hvor stor
denne effekten har vært, vil vi ikke få svar på før vi har hatt et normalt driftsår. Vi er derfor forsiktige optimister inn i 2021 og vil arbeide enda smartere for å nå våre miljømål.
Året vi har lagt bak oss har også vært begivenhetsrikt innenfor de rammevilkårene som
vil ha størst betydning for steds- og byutviklere fremover. EU har tatt initiativ til flere
lover og forskrifter som skal dreie økonomien i en grønnere og mer bærekraftig retning. Man ser blant annet på å regulere hvilke typer prosjekter og hvilke klimahensyn
som skal vektlegges av banker og finansinstitusjoner i framtiden. Investering i eiendom er kapitalintensivt, og bankenes vilkår er viktige hensyn når ressurser skal allokeres
i prosjekter. Som et ledd i å tilpasse oss denne nye fremtiden har vi oppdatert våre miljømål. Vi har også igangsatt interne vurderinger av hvilke implikasjoner disse reguleringene vil ha for oss som selskap, og hvordan vi bør agere i henhold til dette fremover.
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Verktøy skal gjøre bransjen
grønnere

Alt i alt er samfunnsforventningene til vår virksomhet økende på bærekraftsområdet, til tross
for at COVID-19 pandemien har satt mye på vent. Selv om ikke alt fortsetter med uforminsket styrke, så går arbeidet fremover. Det er vi glade for og vi ønsker det velkommen.
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BÆREKRAFTSRAPPORT 2020/2021
Denne miljørapporten er den tredje Møller Eiendoms har utarbeidet.
Rapporten gjennomgår selskapets vesentlige klima- og miljøpåvirkninger,
redegjør for status og setter mål for selskapets videre drift.

KLIMA- OG MILJØMÅL
ENERGIBRUK
Byggeprosjekter
• Nye bygg skal som hovedregel tilfredsstille
energiklasse A eller bedre
• Totalrehabiliterte bygg skal som hovedregel
tilfredsstille energiklasse A eller kunne dokumentere en energiforbedring på minimum 30%
• Etterstrebe å utnytte fornybare energikilder som
solenergi, geoenergi og spillvarme ved nybygg
og totalrehabilitering
Drift og forvaltning
• Redusere energibruken for den heleide
porteføljen med 10% innen 2024
• Etablere energiovervåkning og energioppfølging
for alle bygg

•

•
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre nye byggeplasser uten bruk
av fossilt drivstoff eller brensel, samt sikre at
maskiner brukt på byggeplass oppfyller kravene i
NRMM-direktivet
Ta i bruk teknologi for utslippsfrie byggeplasser.
Prioritere og etterspørre byggematerialer med lav
klimabelastning
Arbeide for å redusere avfallsmengdene ved å
utforme bygninger med fleksibilitet
Sikre resirkulering eller gjenbruk av 70% av ikke-farlig avfall fra byggeplass
Sikre bruk av minimum 80% sertifisert treverk
byggeprosjekter (ihht FSC el PEFC)
Benytte vannapparater i kategori «grønn» eller
«lys grønn» ihht EU water label
Unngå bruk av kjemikalier i byggeprosjekt som er
på REACH’s autorisasjonsliste

GRØNN MOBILITET

Drift og forvaltning
• Stille klimakrav til alle leverandører og oppdatere
leverandørkravene jevnlig

Byggeprosjekter
• Tilrettelegge for bruk av sykkel til og fra alle
kontorbygg

AREALBRUK

Drift og forvaltning
• Tilrettelegge for bruk av sykkel til og fra alle
kontorbygg
• Tilby lading av elbil ved alle kontor og boligbygg
med parkeringsanlegg
• Øke dekningsgraden av elbilladere til minimum
15% innen 2021
• Prøve ut nye løsninger for utslippsfri mobilitet

PROSESS, PRODUKTER, MATERIALBRUK OG AVFALL

Byggeprosjekter
• Unngå bygging på dyrkbar mark
• Unngå bygging i områder som kan bli soner for
flom/springflo som en følge av klimaendringer

MILJØPOLICY
Møller Eiendoms bærekraftsarbeid skal være en integrert del av selskapets daglige virksomhet. Dette
betyr at vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling i
hovedsak skjer gjennom utøvelsen av eierskapet til de
eiendommer og bygninger selskapet forvalter og har
under utvikling.
Vår ambisjon er å være en attraktiv samarbeidspartner og et bransjeledende selskap innen bærekraftig
by- og stedsutvikling. Vi skal utvise hensyn til omgivelsene, medmennesker og det bygde miljøet gjennom de valg som gjøres innen arealbruk, arkitektur,
materialvalg og energiløsninger. I utformingen av om-

råder og bygninger skal vi utfordre oss selv til å ivareta langsiktige ressurshensyn i form av råvareuttak og
miljøbelastning, og vi skal tilrettelegge for fremtidens
klimavennlige mobilitetsløsninger. Vi skal arbeide
systematisk for å minimere unødvendig energibruk,
utslipp og sløsing med energi, samt utfordre oss selv
for hvor klimavennlig det er mulig å bygge innenfor
økonomiske bærekraftige rammer.
I Møller Eiendoms miljøarbeid skal åpenhet og faglig
etterrettelighet være en forutsetning, og vi skal dele
av våre erfaringer og kunnskap der det kan komme
samfunnet og miljøet til gode.

ENERGIBRUK
Bruk av energi medfører miljøbelastning i form av
uttak av energiressurser, inngrep i natur og utslipp i
forbindelse med utvinning, distribusjon og bruk. Reduksjon i sluttforbruket av energi, uavhengig av energibærer eller energikilde, vil i hovedsak medføre en
miljømessig forbedring. En reduksjon i forbruket vil
kunne komme til erstatning for annen forurensende
produksjon i de landene vi har kraftutveksling med
eller redusere behovet for nye naturinngrep.

KLIMATILPASNING
Prosjekt, drift og forvaltning
• Kartlegge risiko og gjennomføre tiltak som kan
redusere risikoen for naturskade som følge av
flom, overvann, ras eller annen klimarelatert
naturskade

Byggeprosjekter
• Stille klimakrav til alle leverandører og oppdatere
leverandørkravene jevnlig

Energibruken i bygninger står for om lag 37% av den
totale energibruken innenlands. Dette er basert på et
innenlands forbruk på omlag 230 TWh, hvorav hush-

Miljømålene gjelder for heleide bygg og prosjekter i Norge.
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oldninger og tjenesteytende sektorer står for ca. 87
TWh (milliarder kWh) årlig energiforbruk (SSB). Samtidig har en rekke analyser og studier pekt på store
potensialer for reduksjoner i energiforbruket. Potensialene er i størrelsesorden 5 til 15 prosent reduksjon
i forbruk ved gjennomføring av kjente og enkle tiltak.
Således er bygningsmassen et viktig område for miljøforbedring for samfunnet.
En sentral del av Møller Eiendoms miljøarbeid er å redusere unødvendig energibruk i alle ledd av vår virksomhet, - fra områdeutvikling til drift av bygninger.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2020/2021
Drift og forvaltning
Møller Eiendom overvåker og registrerer løpende energibruk i bygg under forvaltning. Ved utgangen av
året var om lag 83% av den heleide bygningsmassen i
Norge omfattet av løpende energioppfølging. Dette er
en nedgang fra fjoråret (93%), noe som skyldes overtagelse av Harbitz Torg uten operativ energioppfølging.
Målet for året var 100% energioppfølging.
Energistatistikken er temperaturkorrigert og baserer
seg på innhenting av timesverdier fra hoved- og/eller
undermålere. I hovedsak er det bygningenes totale
forbruk som registreres. For noen bygg registreres kun
delforbruk for eksempel til byggtekniske installasjoner.
Tallgrunnlaget er oppdatert i 2020, noe som også påvirker historiske tall.

Statistikken for spesifikk energibruk viser i perioden
2014-2019 en relativt stabil utvikling, dog med en lit
en nedgang fra 2019 til 2020. For alle bygg er snittforbruket registrert til 137 kWh/m2år (144 kWh/m2år). I
figurene under er det redegjort for forbruket i de ulike
bygningskategorier med sammenligning mot ENOVAs
byggstatistikk for 2017. Det er for året registrert en vesentlig stigning i det spesifikke forbruket for kategorien
lager /logistikk i forhold til fjoråret. Årsaken til dette er
at nye bygg har blitt energiovervåket, og således har
hele tallgrunnlaget blitt oppdatert.

I 2020 ble energimerkingen ved alle heleide bygninger i Norge gjennomgått som en oppfølging av
energimerkeforskiften og EUs utkast til bærekraftkriterier («Taksonomi»), hvor energimerket pt. står sentralt
som indikator for eiendomsbransjen. Det er foretatt
energimerking av de heleide bygg som manglet dette
i årsskiftet 2019/2020. Det gjenstår å få oversikt over
alle energimerker i deleid og utenlandsk portefølje,
og sikre energiovervåkning av disse.

Det er foretatt en vurdering av hvor stor andel av Møller
Eiendoms aktiviteter (heleid portefølje) som kan klassifiseres som bærekraftige ihht EUs taksonomiforordning. Ca 9% av selskapets aktivitet tilfredsstiller disse
foreløpige kriteriene og det er ventet at andelen skal
stige til omlag 23% i løpet av 2021 som følge av at
energioppfølging etableres ved Harbitz torg.
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BÆREKRAFTSRAPPORT 2020/2021
Nye prosjekter
Det er i løpet av året igangsatt rehabilitering og ombygging av Møllergata 6 og 8 for ny leietaker (MESH).
Ombyggingen har mottatt tilsagn fra ENOVA som
støtte til energitiltak og skal etter planen utføres deretter.
I løpet av året ble det inngått to grønne tilleggsavtaler
til eksisterende leiekontrakt med Harald A Møller og

Miljøoppfølging og styring
Møller Bil Romerike om gjennomføring av energitiltak. I løpet av året ble også tiltak overlevert til Harald A
Møller på Leiraveien 15 (se omtale s. 16-17). Kontrakten med Møller Bil Romerike på Hvamstubben 8 innebærer investeringer på ombygging av ventilasjon,
ny LED belysning, styring/automasjon og solcelleanlegg.

Denne rapporten redegjør for hovedtrekkene i selskapets styring og oppfølging av selskapets miljøpåvirkning. Utarbeidelse av en årlig bærekraftsrapport
inngår i selskapets miljøoppfølging og styring.

aktører i eiendomsbransjen til å utarbeide et verktøy
for å enklere kunne stille relevante klimakrav i innkjøpsprosesser. Verktøyet ble ferdigstilt ved årsskiftet
2020/2021 og er tilgjengelig på Norsk Eiendoms nettsider (se omtale s. 10-11).

I 2020 tok Møller Eiendom initiativ ovenfor et tyvetalls

MOBILITET
Transport av mennesker og varer har vært en stadig
økende kilde til miljøbelastning. Veitrafikk står i Norge
for om lag 20% av klimagassutslippene, men er også
en vesentlig kilde til lokal luftforurensing, selv om utslippene er på vei ned som følge av økt andel elektriske biler. Samtidig er mobilitet selve livsnerven i
mange samfunn og en kilde til frihet, nødvendig i arbeid og sentral i opplevelser for mennesker. Måten vi
planlegger bygg, steder og byer har innvirkning på
behovet for transport og hvordan man transporterer
seg. Møller Eiendom har som mål å tilrettelegge for
redusert transportomfang, transport basert på sykkel

gange, bruk av kollektivtrafikk og mobilitet på deling
med lave eller ingen utslipp.
En vesentlig andel (85%) av alle heleide bygninger i
Norge er kartlagt med hensyn på tilrettelegging for
sykkelbruk og lading av elbil. Resultatene viser at om
lag 50% (46% i fjor) av sykkeltiltak som innendørs
sykkelparkering og garderobe/dusjfasiliteter er gjennomført. Det er beregnet 11,1% (7,2% i fjor) dekning
av elbilladere ved parkeringsplassene i porteføljen.

Nye prosjekter
I 2019 ble det utplassert 5 elektriske delesykler administrert og eiet av HYRE i Økernveien 94. Ordningen ble
avviklet i 2020 på grunn av liten interesse i markedet
og høye driftskostnader. I 2020 er det utbygget en
rekke ladepunkter på Harbitz torg og i Økernveien 94

(se omtale s. 13)
Harbitz torg ble i løpet av året overtatt med topp moderne sykkelfasiliteter; innendørs sykkelparkering, garderobefasiliteter og sykkelvasking.

Prosentvis dekning av innendørs
sykkelparkering og
garderobefasiliteter på heleide bygg.

Materialer og produkter
Indirekte miljøpåvirkning, som utslipp og energibruk i
forbindelse med utvinning, produksjon og bearbeiding av materialer utgjør en vesentlig del av et byggs
miljøpåvirkning. I tillegg kommer materialenes påvirkning når det skal kasseres som avfall etter endt levetid.

I forbindelse med en fremtidig utvikling av Grenseveien 65/67 på Ensjø i Oslo er det kartlagt ulike kilder for
bruk av gjenbruksmaterialer i prosjektet. Til nå er det
sett på tegl og belegningsstein.
8
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Prosentvis dekning av
elbilladere på heleide bygg

HER ER VERKTØY SOM SKAL GJØRE
EIENDOMSBRANSJEN GRØNNERE
På initiativ fra Møller Eiendom har en lang rekke store eiendomsaktører nå gått sammen om å
utvikle et sett med klimakrav som verktøy for å gjøre hele bransjen grønnere.

ET LEVENDE VERKTØY
Det ferdige verktøyet er nå tilgjengelig på Norsk Eiendoms nettsider. Men selv om det er publisert, så betyr
ikke det at dette nå er et endelig dokument, hogd i
stein. Prosessen skal leve videre.

Våren 2020 gikk en gruppe eiendomsselskaper og eiendomsforvaltere sammen i en arbeidsgruppe
for å definere et sett med klimakrav for innkjøpsprosesser i bransjen. Bak dette initiativet ligger en
erkjennelse av at det trengs mer kompetanse og bedre virksomhetsstyring i alle ledd for at bygg- og
eiendomsbransjen skal kunne ligge i front i arbeidet for å redusere klimagassutslipp.

– Disse kravene er under kontinuerlig utvikling, og
planen er at vi skal revidere dem minst en gang i året.
Ambisjonen er at kravene over tid skal strammes gradvis inn. Dette skal ikke være noen lukket prosess, og vi
ønsker innspill og tilbakemeldinger velkommen. Er det
behov for det, så gjør vi justeringer underveis, avslutter
Oksvold.

– Vi som eiendomsselskap har lenge jobbet for å bli bedre på bærekraftig eiendomsutvikling. Vi opplever også at dette er noe som blir forventet av oss både fra markedet og myndighetene, og det
stilles tydelige krav til de produktene bransjen leverer. Men samtidig så stilles det få krav til virksomhetene som leverer de tjenestene som ligger til grunn for disse produktene. Det vil vi gjøre noe med,
sier direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom, Isak Oksvold.

STARTET MED EGNE KRAV

Han understreker også at det arbeidet som nå er blitt
gjort skal være fritt tilgjengelig for alle som ønsker å
bruke det.

Initiativet til å lage et slikt verktøy kommer fra Møller Eiendom. Prosessen startet internt i eiendomsselskapet, som først ønsket å lage krav for seg selv. Etter hvert ble det naturlig å inkludere flere, og
våren 2020 ble det satt ned en bred arbeidsgruppe med representanter fra ulike deler av bransjen,
for å arbeide frem relevante krav.

LINK TIL VERKTØYET

- Det var et poeng for oss å få med flere aktører til å benytte et slikt verktøy. Da kan vi nå bredere ut og
vi kan bidra til større endring, legger Oksvold til.

https://www.norskeiendom.org/leverandorkrav/

- Det er også viktig for oss at kravene er ambisiøse nok, men samtidig at de oppleves som relevante
og at de er enkle nok til at de kan anvendes av både store og små aktører. Vi ønsker også at kravene
er rettet inn sånn at også leverandører som tidligere ikke har særlig erfaring med å levere grønne
løsninger, også skal ha mulighet til å endre seg, sier Oksvold.

“Innen 2030 har vi som mål at
alle våre prosjekter skal være
klimanøytrale”

ARKITEKTER POSITIVE
White arkitekter, en av leverandørene som ble presentert for kravene tidlig i 2021 berømmer selskapet for initiativet.
- White arkitekter arbeider med bærekraft integrert i alle våre prosesser, og vi synes det er positivt at
det stilles krav til oss som rådgivere. Innen 2030 har vi som mål at alle våre prosjekter skal være klimanøytrale. Vi ønsker å utfordre oss selv, og våre oppdragsgivere, til å drive utviklingen i bransjen og
bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi setter av en vesentlig del av vårt årlige resultat til forskning og
utvikling i «White Research Lab», som fungerer som intern kompetanseheving på blant annet klima.
Slik sett treffer klimakravene godt, sier Sofie Galåen Bentzen Daglig leder for selskapet i Oslo.

Daglig leder for White arkitekter i Oslo
SOFIE GALÅEN BENTZEN
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ARBEIDSGRUPPEN
REDAKSJONSGRUPPE
Isak Oksvold, Møller Eiendom
Evija Izaka, Entra Eiendom
Jennifer Lamson, Höegh Eiendom
Martine Pettersen, Oslo Pensjonsforsikring
Bodil Motzke, Undervisningbygg
Øystein Liverød, Universitetet i Oslo

ØVRIGE DELTAGERE
Aspelin Ramm
Avantor
Braathen eiendom
AB Invest AS
OBOS
Storebrand Eiendom
Newsec Basale
Alfa Eiendom
Olav Thon Eiendom
Selvaag eiendom
EC Dahls Eiendom
Bodø kommune
Stor-Oslo eiendom
Eiendomsspar
Ferd Eiendom
Fabritius
Undervisningsbygg
Oslo S Utvikling
GC Rieber Eiendom

SMÅGODT...

I løpet av 2020 har Økernveien 94 fått en rekke nye leietakere og blitt oppgradert med et splitter nytt ladeanlegg for elbiler. Det er selskapet Grønn
Kontakt som har stått for byggingen av ladestasjonene på oppdrag av
Møller Eiendom. Anlegget ble ferdigstilt og satt i drift i april 2020.

Bier på taket!
På taket av kontorbygget i Harbitzalléen 5 på Harbitz Torg
bor det 120.000 bier i to kuber som eiendomssjef i Møller
Eiendom Cathrine Gram tar vare på.

Prosjektet er en oppfølging av Møller Eiendoms mål om å øke andelen
p-plasser med elbillading. Anlegget består nå av 30 ladere, men kan utvides
til å dekke 175 plasser om det blir behov for det.

Biene hjelper med pollinering i området og etterhvert vil
personalrestauranten i kontorbygget få sin helt egen
kortreiste honning, produsert bare noen etasjer over.

Harbitz Torg ble overlevert til Møller Eiendom sommeren 2020. I næringsarealene er det lagt opp til et særlig godt ladetilbud for de som trenger bil til og
fra arbeid På de 126 p-plassene er det etablert så mye som 100 elbilladere
med kapasitet inntil 22 kW pr lader. Dette gir en dekningsandel for lading
på 79%. Anlegget driftes av selskapet Ladeklar som er et selskap i Hafslund
ECO konsernet.

Årets Byutvikler
2020 = Møller Eiendom!

Gründere løser fremtidens avfalls
og energiproblem

Under Oslo Urban Arena i september ble Møller Eiendom kåret til Årets Byutvikler 2020.

Oslo Urban Arena skriver:
Seierherren, som nok var noe av en «underdog» i møte med noen av de tyngste aktørene på markedet,
leverte en forrykende forestilling på scenen. Direktør for utvikling Jakob Krupka evnet både å sjarmere
juryen, og samtidig gi et overbevisende bud på utviklernes samfunnsoppdrag. Med innlevelse i brukernes
behov forplikter Møller Eiendom seg til å eie, drifte og kuratere bakkeplanet på lang sikt, og de demonstrerer
viktigheten av de små grepene: «Trappene som ikke vinner priser»,
men som er desto viktige i den store sammenhengen.
Gjennom credo’et «kunnskapsutvikling er byutvikling»
ble Møller Eiendom en nykommer som evnet å
utmanøvrere sine langt større og mer rutinerte
kolleger.
Vi gir gass og skal fortsette å skape de beste
prosjektene. Takk til Aspelin Ramm og Oslo S
Utvikling som er like mye partner in town
som de er konkurrenter, sier administrerende direktør
i Møller Eiendom Andreas Jul Røsjø.

Ruller ut flere ladestasjoner

Det nyoppstartede selskapet RePack har store ambisjoner. De skal bli ledende på
å gjenbruke batterier fra utrangerte elbiler innen 2030. Batteriene skal gjenbrukes
blant annet i bygninger som lastbalansering og som lager fornybar energi.

Gründer i RePack,
JØRGEN ERDAL

Selskapet ble til etter at oppstartsfondet Antler gjennomførte en såkalt industrisprint
hvor Møller Eiendom presenterte sine utfordringer med effektkostnader i bygg og
hurtigladeranlegg. Det ble pekt på de store mengdene brukte batterier fra elbiler i
fremtiden, som kan benyttes til strømlager.
RePack estimerer at et batterisystem basert på gjenbruk av batterier kan ha et
CO2-fotavtrykk som er 95% lavere enn tradisjonelle batterisystemer.
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Gründer i RePack,
RADU ACHIHAI

MØTEPLASSEN FOR
NORGES NESTE
SUPERGRÜNDERE
Hva skal vi leve av etter oljen? Det vet vi ikke enda, men midt i Oslo sentrum vil Mesh
Community samle de skarpeste fra den nye generasjonen kreative innovatører for å finne det ut.
Den perfekte bygningen for å skape en slik møteplass ligger i Møllergata, rett ved Youngstorget i Oslo. Midt i
byen, bare et steinkast fra det nye regjeringskvartalet som nå er under bygging, i et område av byen som bobler
av kulturtilbud, urbane spisesteder og uteliv. Bare noen hundre meter fra byens mest sentrale kollektivknutepunkt,
og like nærme perrongen til flytoget. Fra Youngstorget er veien kort, fysisk og digitalt, både til hele byen, men
også til resten av landet, for ikke å si verden.
Målet er å skape en møteplass for oppstartsbedrifter, vekstselskaper, innovatører og teknologiutviklere, hvor de
kan finne hverandre, skape nye samarbeid, lære av hverandre, og møte investorer. Mesh Community har sitt
opphav i Oslo og København, og har ti års erfaring med å utvikle slike møteplasser. Nå har de inngått
samarbeid med Møller Eiendom for å skape Mesh Youngstorget.

“Det å samle mange brukere i en felles
hub som dette er i seg selv grunnleggende
bærekraftig”
Markedsdirektør i Møller Eiendom,
PÅL BØE

Møllergata 6-8. Mesh Youngstorget

– Dette er akkurat den typen leietaker vi ønsket å få inn
i Møllergata 6 og 8. Vi har ønsket å gå fra å ha mange
små leietakere til å få den beste mulige utnyttelsen av
arealet i samarbeid med én stor og seriøs aktør som
ønsker å skape noe fremtidsrettet som passer inn i et
område i byen som er i stor endring,
sier Pål Bøe i Møller Eiendom.

Illustrasjon av restauranten på
Mesh Youngstorget

Bærekraftig fellesskap
Et viktig mål for Møller Eiendom har vært å finne en mer
bærekraftig måte å utnytte bygningen på. Mange små
leietakere med ulike typer aktivitet gjør det vanskelig å
gjennomføre gode tiltak som reduserer energibruk og
gjør driften mer bærekraftig.
– Det å samle mange brukere i en felles hub som dette
er i seg selv grunnleggende bærekraftig. Det er spesielt sant når vi lager en hub for oppstartsbedrifter og
gründere, som gjerne er i en fase av driften hvor mye
tid brukes utenfor kontoret, på møter og reiser. I stedet
for at hver og en skal sitte med sitt kontor med eget
utstyr og eget energiforbruk, som gjerne i tillegg står
tomt mye av tiden, så deler mange brukere på godt utstyrte lokaler av høy kvalitet, sier Bøe.
Han understreker at dette reduserer arealbehovet så
mye at driften blir dobbelt så effektiv som i tradisjonelle
kontorer. Poenget er å kunne tilby en skreddersydd
løsning for bedrifter og enkeltpersoner på ulike stadier
av forretningsutviklingen – med tilbud om alt fra faste
kontorfasiliteter, til bare tilgang til å sette seg og jobbe ved en pult når man er innom. I tillegg kommer et
rikholdig og spesielt utviklet tilbud av aktiviteter i fell-
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Bilde av kontorer på
Mesh Youngstorget

esområdene. Målet til Mesh Community er å nå så mye
som 100 000 besøkende i året.

Støtte fra Enova
I utviklingsperioden har Møller Eiendom strukket
seg langt for å gjøre det nye kontorfellesskapet så
bærekraftig som mulig. Målet er å redusere energibruken med over 160 000 kWh, gjennom smart, behovsstyrt ventilasjon, nytt varmesystem, mer miljøvennlig belysning og konvertering til vannbåren varme.
Dette skjer med støtte fra ENOVA.
– Hele byggeprosjektet har pågått under pandemien
med nedstenging og de utfordringene det har ført
med seg både for oss og for våre samarbeidspartnere.
Men selv om forholdene er mer krevende enn vanlig,
så har vi vært opptatt av å ikke ta noen snarveier når det
gjelder de bærekraftsambisjonene vi har for dette prosjektet. Tvert imot har vi strukket oss så langt som overhodet mulig for å få dette prosjektet i havn på en god
måte, på tross av pandemien. Vi ser på dette som en
viktig brikke i infrastrukturen for innovasjon – for Oslo
og for Norge. Å ha den infrastrukturen på plass har vel
aldri vært viktigere enn nå, avslutter Bøe.

NÅ ER SOLCELLER
NESTEN REN NETTO
FOR OSS

De blåsvarte solpanelene som dekker fasaden
på Møller Mobility Groups nye logistikkbygg, ser
mest ut som et elegant designelement. Men nå er
solceller også blitt god business.

Det er ikke hver dag at en lagerbygning litt utenfor
Oslo får besøk av en statsråd. Men akkurat denne
bygningen er ikke som andre lagerbygninger. Den er
nemlig dekket av nærmere 800 solcellepaneler, som til
sammen vil produsere 175 000 kWh i året. Det tilsvarer
det årlige ladebehovet for 100 elbiler.
Panelene er plassert både på fasaden og på taket.
Denne kombinasjonen gjør det mulig å få optimal utnyttelse av solinnstrålingen både når sola står høyt om

Solcelleannlegg hos Møller Logistikk
Foto: Justine Omberg

sommeren, og når den står lavere på horisonten vår
og høst. Så store solanlegg i Norge er fremdeles såpass uvanlig at ingen ringere enn klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bidro med den høytidelige
åpningen. Det var en oppgave han tok på seg med
stor entusiasme.
– Dette er et utrolig kult prosjekt, bemerket Rotevatn.
– I Norge trenger vi at offentlige og private aktører
investerer i fornybar energi og bærekraftige løsninger.
Solceller har stort potensial og flere og flere bruker
bygningsmassen til å produsere energi. Dette tiltaket
er derfor et viktig bidrag i den store helheten.

“Dette er et utrolig
kult prosjekt”
- Klima- og miljøminister, SVEINUNG ROTEVATN

GOD INNTJENING
Tross den høytidelige stemningen rundt åpningen av
dette solenergianlegget, så er det slett ikke sikkert at
denne typen installasjoner kommer til å bli så uvanlig i
fremtiden. Tvert imot, mener Isak Oksvold i Møller
Eiendom.
– Det har skjedd en liten prisrevolusjon på solcellepanel i løpet av det siste tiåret. Å montere solceller på
denne typen bygg er så lønnsomt at det begynner å
nærme seg ren netto, sier Oksvold.
Han viser til at mens det for ikke lenge siden var vanlig
å snakke om en nedbetalingstid på 10–12 år for solcelleanlegg, så er det nå mulig å begynne å tjene penger
på slike installasjoner så tidlig som etter fire–fem år. I
det internasjonale markedet ligger prisen på solcellepaneler i dag under en tredjedel av nivået for bare
ti år siden.

bilimportselskap Harald A. Møller som er leietaker i
bygget.
Erfaringene med å ta i bruk fornybare løsninger, ikke
minst i kombinasjon med smart mobilitet, er svært
gode for Møller Mobility Group. Nå er utbygger Møller
Eiendom utålmodig etter å sette i gang flere slike prosjekter, og håper at de også har myndighetene med
seg på laget.
– Vi ser på dette som en åpenbart kommersielt lønnsom ting å gjøre. Vi ser for oss at byggebransjen om
få år også kommer til å være en energileverandørbransje. Vi tror at byggsektoren har en vesentlig rolle
i fremtidens smarte og fornybare energisystem, sier
Oksvold.
Han mener at det ikke lenger er noen økonomiske barrierer for å få til dette, men at det fremdeles henger
igjen noen lokale hindre for grønn eiendomsutvikling.

UTÅLMODIG ETTER NYE PROSJEKT

Klima og miljøminister Sveinung Rotevatn
åpnet solcelleanlegget ved å plugge inn en
splitter ny ID3 i ladestasjonene.
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Strømmen som produseres på anlegget går direkte til
Møllers egen virksomhet i logistikkbygget, som også
har et eget jernbanespor for å redusere behovet for
veibasert deletransport med trailere. I sommerhalvåret
kommer solenergi til å dekke hele strømbehovet fra
virksomheten i bygget. Det er Møller Mobility Groups
17

– Akkurat nå er det ikke alltid denne typen prosjekter blir møtt med entusiasme i lokale byggesaksavdelinger. Men vi oppfatter at mer klimavennlige bygg
og boliger er et nasjonalt mål, det er et mål vi veldig
gjerne bidrar til, og vi håper det er et mål også kommunene vil være med på fremover, avslutter Oksvold.

FOLKETS DEICHMAN
I 85 år var gamle Deichman hovedbibliotek et høyt verdsatt møtepunkt for kulturelskende innbyggere
fra hele Oslo. Dette er en tradisjon Møller Eiendom har alle ambisjoner om å føre videre.
Oslos gamle hovedbibliotek fremstår kanskje ikke så folkelig ved første øyekast. Men søyler og høye trapper til
tross – dette er en av bygningene i Oslo som over de siste fire-fem generasjonene har hatt flest av byens innbyggere på besøk. Deichmanske har aldri hatt noe annet formål enn å være et bygg for folket. Og når bibliotekvirksomheten nå er flyttet ut til nye lokaler i Bjørvika, og Møller Eiendom har tatt over nøklene til de høye dørene på
Arne Garborgs plass 4, så er de nye eierne dette ansvaret bevisst.
– Dette er et av de byggene som definerer byen Oslo, og som nesten alle i byen har et forhold til. Dette har vi
virkelig strukket oss for å få til, og nå er ambisjonen å bruke de neste årene på å utvikle byens nye storstue, til
glede for Oslo og for alle byens borgere, sier en entusiastisk Pål Bøe markedsdirektør i Møller Eiendom.

Tar miljøgrep
Planen er at bygget skal rustes opp og fylles med
nytt innhold innen åpningen av det nye regjeringskvartalet på nabotomten i 2028. En av de store
oppgavene Møller Eiendom har foran seg er å få et
ærverdig praktbygg fra 1930-tallet til å fungere som
et moderne, miljøvennlig bygg som lever opp til
standardene for 2030-årene.

MULTIFUNKSJONELL STORSTUE
Nøyaktig hva huset skal fylles med er ikke endelig
bestemt, men det kommer til å bli en bredde av ulike
funksjoner. Bygget er tenkt fylt med fleksible forsamlingsrom med bibliotekets arkitektur og inventar som
bakteppe, moderne arbeidsplasser i gamle og nye
kontorarealer og et bredt utvalg av servering i ulike
kategorier, i tillegg til at det vil romme en unik samling
fotokunst.
– Vi skal bruke tid på å bli kjent med bygget før vi setter i gang med ombygging og renovering. Etter at det
ble klart at det var vi som vant budet har vi virkelig fått
føle på det store engasjementet folk har for dette bygget, og vi har fått høre masse spennende ideer og kon-

Illustrasjoner av det gamle regjeringskvartalet og Deichman
3D, Nordic Office of Architechture
Øverst: utsikt fra balkong mot regjeringskvartalet
Neders: Oversikt over Deichman og det nye regjeingskvartalet og regjeringsparken

MIDLERTIDIG BRUK
Prosessen med å få nytt liv mellom gamle vegger tar
tid, og det vil ta noen år å komme dit. Men bygningen
skal ikke stå der som et tomt skall av den grunn.
– Vi er veldig opptatt av at det skal være aktivitet i
husene i byen. Det er utrolig synd når flotte bygg med
sentral plassering får stå tomme og ubrukte i årevis i
påvente av at hus eller tomt skal videreutvikles. Så
langt det er mulig kommer det til å fortsette å være liv
i Deichman også mens vi utvikler eiendommen, avslutter Bøe entusiastisk.

Illustrasjon av det gamle regjeringskvartalet og Deichman
3D, Nordic Office of Architechture

Bygningsmassen er gammel, og på ingen måte optimalisert for lavt varmeforbruk. Varmeanlegget er
også uoversiktlig, og energigjenvinning på ventilasjonen er ute av drift. Relativt små grep vil kunne gjøre
noen store innhogg i energiforbruket. Så vil neste
steg være å få på plass et helt nytt energioppfølgingssystem.
– Det er mye å hente på energibruken i et så gammelt bygg. Noe av grunnen til at vi kan ta på oss et
slikt prosjekt, er den erfaringen vi har med å løfte
miljø- og energistandardene i bygninger hvor dette
kan være krevende. Vi skal løfte Deichman opp til de
høye standardene vi forventer for alle våre eiendommer, samtidig som vi tar vare på det flotte særpreget
til huset, og de nesten hundre år med kulturhistorie
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som det har i veggene, sier han.

septer. Og vi tar gjerne mot enda flere! sier Bøe.
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