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»Vi skal 
arbeide 
systematisk 
for å minimere 
unødvendig 
energibruk, 
utslipp og 
sløsing med 
energi, og vi 
skal utfordre 
oss selv. «

Vi skal være en attraktiv samarbeidspartner 
og et bransjeledende selskap innen by- og 
stedsutvikling. En sentral del av vårt ansvar 
er å vise hensyn til miljøet, medmennesker 
og det bygde miljøet gjennom de valg vi gjør 
innen arealdisponering, arkitektur, material-
bruk og energiløsninger.

Innovasjon og ny teknologi sikrer fremvekst 
av stadig flere aktuelle grønne og bærekraf-
tige løsninger, og utviklingen anerkjennes 
og premieres av kommunale og offentlige 
beslutningstakere, finansinstitusjoner, 
leietakere og av folk flest.

Som en virksomhet eid av Møller-familien, 
en av de største private eierne og arbeidsgiv-
erne i Norge, er likevel vår fremste moti-
vasjon å være en ansvarlig og fremtidsrettet 
verdiskaper for eierne og for samfunnet, 
og dette skal vi utøve gjennom eierskapet 
til de eiendommer og bygninger selskapet 
forvalter og har under utvikling.

Vi skal arbeide systematisk for å minimere 
unødvendig energibruk, utslipp og sløs-
ing med energi, og vi skal utfordre oss selv 
på hvor energismart og klimavennlig det 

er mulig å bygge innenfor økonomiske 
bærekraftige rammer.

Denne bærekraftsrapporten er den første 
Møller Eiendom har utarbeidet. Rapporten 
gjennomgår selskapets vesentlige mil-
jøpåvirkninger og redegjør for status. Vi 
beskriver også andre vesentlige samfunns-
messige aspekter av vår virksomhet. Vi 
drister oss til å sette noen mål for fremtidig 
bærekraftig drift, men erkjenner samtidig 
at dette er en kontinuerlig prosess. Gjen-
nom kunnskapsinnhenting og læring skal vi 
videreutvikle oss og virksomheten. Åpenhet 
og faglig etterrettelighet er en forutsetning, 
og vi skal dele av våre erfaringer og kunnskap 
der det kan komme samfunnet og miljøet til 
gode.

Dette er en første smakebit på slik deling. Vi 
håper det vekker appetitten for å lære mer 
om oss og våre ambisjoner, at det danner 
grunnlag for diskusjon og erfaringsutvek-
sling og at vi blir utfordret på noe vi anser 
som svært sentralt i Møller Eiendom. 

God lesing!

Møller Eiendom 

har store  ambisjoner 
Andreas Jul Røsjø, 
administrerende direktør i 
Møller Eiendom 



HUNDREÅRSPERSPEKTIVET
HARBITZ  TORG ,

et nytt strøk på Skøyen
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Tenk deg en spasertur over Skøyen i 
1920. Oppover åsen ligger det noen 
flotte villaer, og nærmere vannkant-
en noen enklere arbeiderboliger i to 
etasjer. Helt innerst i Frognerkilen, 
omtrent der Bygdøy Allé i dag møter 
E18, og tett inntil togsporet, ligger 
et stort, bråkete industriområde. 
Det er kanskje ikke alle som bor og 
ferdes på Skøyen som er klar over 
at det som i dag er et av byens mer 
attraktive bolig- og næringsstrøk, så 
sent som på 80-tallet fremdeles var 
et område preget av tung industri.

 

GAMLE SPOR
Det kan virke som lite av denne del-
en av byhistorien har overlevd frem 
til i dag, men ser man etter, så duk-
ker det opp mange gamle spor. Ved 
Skøyen Stasjon står den gamle stas-
jonsbygningen fremdeles. Og går 
du et par hundre meter lenger opp 
kommer du til Harbitzalleén hvor 
en elegant fabrikkbygning i pusset 
tegl kommer til syne.

– Det er lenge siden noen bygde in-
dustribygg på denne måten. Det er 
et utrolig godt eksempel på at når 

man bygger gode bygg, så kan de 
både ha levetid som strekker seg 
over flere generasjoner, og også 
overleve store endringer i nærmil-
jøet de ble bygd i. Det er en kvalitet 
som er veldig viktig for oss. For meg 
var det aldri noen tvil om at dette 
var noe vi ikke bare skulle ta vare på, 
men også vise frem og gjøre til en 
sentral del av prosjektet.

Det sier Pål Bøe. Han er markeds-
direktør i Møller Eiendom, som 
er utvikler for det gamle industrik-
vartalet i Harbitzalleén – et prosjekt 
som har fått navnet Harbitz Torg. 
Industri blir det ikke lenger her, 
men gamle bygg får leve videre med 

nye funksjoner, til glede for nye 
brukere.

NYTT LIV
Det er ikke noe gammeldags over 
planene for Harbitz Torg. Når pros-
jektet står ferdig i begynnelsen av 
2020 vil det bli et pulserende strøk 
med boliger for alle generasjoner, 
butikker, barnehage, servicetilbud 
og kontorarbeidsplasser.  
Sentralt i området vil altså fabrikk-
bygningen ligge. Den startet livet 
som Apothekernes Laboratorium 
for spesialpreparater, og var lenge 
en sentral del av norsk farmasøy-
tisk industri. Nå vil bygget få nytt 
liv som sentrum for det nyetablerte 

strøkstorget. Jobben med å skape 
denne møteplassen har prosjek-
tutviklingsbyrået Trøbbelskytter 
påtatt seg. De står bak suksesser 
som Kulturhuset, Mangelsgården 
og Oslo Camping. 

– Laboratoriet blir det sentrale el-
ementet i et levende torg som har 
både butikker og servicefunksjon-
er, og tilbud som mini-spa med bas-
seng, boblebad og treningsstudio. 
Vi utvikler et nytt strøk som ikke 
bare er boliger og kontorer, men 
som også bidrar til byutviklingen i 
hele området, sier Bøe.

Harbitzaleén slik det en gang så ut i 1945, med Laboratoriet fra 1920 Harbitz Torg slik det vil se ut i 2020

Om hundre år er allting glemt, skrev Knut Hamsun. Men god byutvikling 
har mye lenger tidsperspektiv enn som så. 

Pål Bøe
markedsdirektør



BYGD FOR Å VARE
Bak hele prosjektet ligger det en fi-
losofi om at god byutvikling handler 
om mer enn å bygge hus. Det handler 
om å skape noen varige kvaliteter 
som gjør byen bedre å bo i mange 
generasjoner fremover 

– Det er ingen som vet hvordan byen 
ser ut om tre generasjoner. Når nye 
Harbitz Torg står ferdig neste år, vil 
det være nøyaktig hundre år etter at 
Laboratoriet ble reist. Det sier noe 
om det ansvaret vi som byutviklere 
har. Vi må ha det perspektivet at om 
vi gjør jobben vår riktig, så er det store 
muligheter for at byggene våre frem-
deles står om hundre år. Det forplik-
ter, sier Bøe.

I det ligger det blant annet å tenke 
på miljøet. Å bygge etter det som er 
minimumsstandarder for miljø og 
energieffektivitet i dag, betyr at byg-
gene vil ligge langt bak standardene 
som vil gjelde om noen tiår. Derfor vil 
blant annet det nye kontorbygget på 
Harbitz Torg bli bygget for å nå både 
energiklasse A, og den strenge bran-
sjestandarden BREEAM-NOR Excel-
lent. Det blir lagt godt til rette for bruk 
av sykkel, med over 400 innendørs 
sykkelparkeringer, bildeling gjennom 
HYRE og beliggenheten er i umiddel-
bar nærhet til Skøyen stasjon, et av de 

større kollektivknutepunktene i Oslo.

– Vi skal bygge med gode materi-
aler med lang levetid, vi skal byg-
ge gode bygg som lever opp til de 
høyeste standardene for både byg-
gkvalitet og miljøkvalitet, og vi skal 
bygge fleksible bygninger som kan 
leve videre også når tiden krever at 
bruksmåten endres. 
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Harbitz Torg i 2020. Inngang til kontorbygget Illustrasjon av skøytebanen som vil være på torget i vintersesongen 

Illustrasjon av takterrasen i kontorbygget 

ENERGIKLASSE
Alle eiere av norske bygninger er pålagt å utstede et 

energimerke som angir bygningens energiklasse. En-

ergiklassen angir bygningens forventede energiforbruk og 

karakterskalaen går fra A til G – akkurat som for hviteva-

rer. A er den beste energikarakteren et bygg kan oppnå. 

Ordningen forvaltes i Norge av ENOVA SF.

BREEAM
BREEAM er en frivillig miljømerkeordning som forvaltes 

at et privat selskap i England: BRE Group. BREEAM tar 

utgangspunkt i et vidt spekter av miljøtemaer og forsøker 

å klassifisere en bygnings ytelse på tvers av disse. Karak-

terene et bygg kan oppnå er «Pass», «Good», «Very 

Good», «Excellent» og «Outstanding». Normalt vil et byg-

gverk oppført i henhold til norske forskrifter kunne oppnå 

«Very Good» med relativt enkle grep.

» Det nye kontor-

bygget på Harbitz 

Torg blir bygget for 

å nå både 

energiklasse A, og 

miljøstandarde-

BREEAM-NOR

Excellent. «



ET BYMILJØ FOR

ALLE GENERASJONER

FREMTIDENS BOLØSNING
De nye pensjonistene er ressurssterke og aktive, de er opptatt av å beholde sin 
verdighet, og av muligheten for å ta egne valg i alderdommen. Møller Eiendom har 
tatt utfordringen med å skape aldersvennlige hjem.

Det har vært et uttalt mål fra vekslen-
de regjeringer at eldre skal kunne bo 
hjemme lenger, og at så mange som 
mulig skal ha en reell mulighet til å bli 
i eget hjem livet ut. I 2018 ble eldre-
reformen «Leve hele livet» vedtatt, 
og der blir både private og offentlige 
aktører invitert til sammen å skape et 
mer aldersvennlig Norge. Denne in-
vitasjonen har Møller Eiendom tatt 
på alvor. 

I møtet mellom to viktige samfunn-
strender, urbanismen på den ene 
siden, og den pågående demograf-
iske endringen som vi kaller eldre-
bølgen på den andre, har de vært 
med på å tenke nytt om fremtidens 
boløsninger.

VIL LØSE FLOKEN
Innovasjonsstudioet Æra, som job-
ber med å løse ulike samfunnsfloker, 
inviterte i 2017 Møller Eiendom til å 
ta en vertskapsrolle for en prosess 
som utvikler fremtidens boløsninger 

for en eldre befolkning. 20 bedrift-
er fra ulike bransjer ble invitert med 
for sammen å finne konsepter som 
skal være en del av løsningen på de-
mografifloken.

– Under deltakelsen i Flokeprosjek-
tet fikk vi innsikt og gode ideer som 
vi har tatt med oss videre. Nå er vi 
godt i gang med å bygge livsløpsboli-
ger som er tilrettelagt for å være til-
passet en kommende alderdom, sier 
markedssjef Mette Arntzen Bjerke i 
Møller Eiendom.

Boligprosjektet har fått navnet PiiR, 
og er Møller Eiendoms svar på ut-
fordringen. Detaljene i prosjektet er 
nøye gjennomtenkt. Det er lagt stor 
vekt på beliggenhet og utforming av 
fellesarealer for å skape mest mulig 
nytteverdi for brukerne. Ved bruk av 
materialer, lys, kontraster, ergono-
misk plassering av hvitevarer og god 
planløsning, er det lagt til rette for 
at boligene skal bli et hjem som kan 

vare livet ut. Men enda viktigere enn 
disse praktiske innovasjonene er den 
sosiale dimensjonen, mener Arntzen 
Bjerke.

GENERASJONSMIX
– Vi tror at dersom ulike generasjon-
er møtes og lever sammen, skaper vi 
et godt bomiljø både for unge og godt 
voksne. En av de tingene mange av 
oss frykter mest, uansett alder, er en-
somhet. Derfor skaper vi møteplass-
er og felles rom der ulike mennesker 
med ulike liv og erfaringer kan møtes 
i dagliglivet. Det handler om å skape 
et meningsfylt og godt liv, sier hun.

Derfor er det helt bevisst at disse 
boligene er en integrert del av et 
større boligprosjekt på til sammen 
312 leiligheter, hvor det blir beboere 
i alle aldere. Selv om de 60 leilighe-
tene på PiiR har egne tilrettelagte 
løsninger, vil det også være mulighet 
for andre beboere å benytte seg 
av fasilitetene. PiiR tilbyr en fell-
esleilighet med tilhørende gjest-
eleilighet, to store takterrasser, et 
svømmebasseng, og et eget «mini-
spa». I tillegg vil det være felles ak-
tivitetstilbud som inkluderer alt fra 
foredrag og treningsaktiviteter, til 

matlagingskurs, filmkvelder og an-
dre tilbud. 

FRA Å BO TIL Å LEVE
– Vi har brukt den innsikten vi har 
fått gjennom denne prosessen for 
å skape noe vi er sikre på at innfrir 
mange av de ønskene som godt 
voksne mennesker har når de velger 
en bolig for resten av livet, sier hun, 
og viser blant annet til at konseptet 
vil inkludere bildeling i kjelleren og 
servicetilbud i umiddelbar nærhet. 
Ved å integrere tjenester som frisør, 
trening og dagligvare inn i boligom-

rådet, får beboerne stor frihet til å ta 
kontroll over egen hverdagen.

– Å være en del av PiiR handler både 
om større økonomisk frihet, og om 
frihet til å bruke tiden som du vil. 
Her bor du midt i smørøyet for of-
fentlig kommunikasjon, med kort 
vei til sentrum, sjøen og naturen. 
Vi tror dette blir et fysisk og psykisk 
helsebringende boligkonsept. Og 
dessuten en boform som kan bidra 
til å redusere behovet for syke- og 
aldershjemsplasser, avslutter 
Arntzen Bjerke.

Navnet PiiR kan assosieres med det å 

være en pionèer og det engelske utryk-

ket peer-to-peer. De to ii`ene kan også 

ses som to mennesker som står sammen, 

noe som symboliserer samhold.

Illustrasjon av nabostuen til PiiR, som også er tilgjengelig for Harbitz Torg besøkende 
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Harbitz Torg med PiiR boligene på venstre side
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Mette Arntzen Bjerke
markedssjef



SMARTE MIKRONETT
En av disse løsningene er å installere 
smarte mikronett. Et mikronett er et luk-
ket system som for eksempel kan bestå 
av alle bygningene i et borettslag eller 
næringsområde. Innenfor dette syste-
met kan det være en kombinasjon av 
fornybar strømproduksjon som solceller 
eller små vindmøller, batterilager og in-
telligente energistyringssystemer. Dette 
gjør det mulig å regulere energibruken 
på en effektiv måte innenfor mikronettet.

 – En av de fremtidsmulighetene vi skal 
se på er å bruke elbiler på lading som 
effektreserve. Det vil si at vi kan trekke 
på batteriene til biler som er koblet til 
ladeanlegget når bygget trenger ekstra 
mye strøm, og så selvsagt føre strømmen 
tilbake til bilene når behovet har nor-
malisert seg, sier Næss.

ENOVASTØTTE
Elnett21 er et lokalt prosjekt i Stavan-
gerregionen, men overføringsverdien er 
stor. Det mener også Enova, som er det 
statseide foretaket som deler ut statlig 
støtte til prosjekter som er viktige for å få 
til en smart og miljøvennlig omleg-

ging av energibruk og energiproduksjon. 
Hele 40 millioner har de delt ut til 
Elnett21-samarbeidet.

– Det Enova har vektlagt i dette prosjek-
tet er at det demonstrerer disse løsnin-
gene i stor skala og under reelle driftsbet-
ingelser, og at det vil gi verdifull læring 
og en god pekepinn på hva som vil være 
gode løsninger for fremtiden. Og det er 
også nettopp derfor vi er med. Vi er op-
priktig opptatt av å lære hvordan vi kan 
gjøre våre fremtidige eiendomsprosjek-
ter enda bedre, både for miljøet og for de 
som skal bo og leve der, avslutter Næss.

» Vi er oppriktig opptatt av å lære 
hvordan vi kan gjøre våre fremtidige 
eiendomsprosjekter enda bedre, 
både for miljøet og for de som skal bo 
og leve der. «

Elektrisitet er noe vi stort sett tar 
for gitt. Det er gjerne først når 
strømmen går at vi blir oppmerk-
som på hvor mange av de små og 
store tingene i livene våre som er 
helt avhengig av energien vi henter 
ut av støpselet i veggen. Og dette 
behovet er voksende. Hver tredje 
nye bil som selges her til lands er nå 
en elbil. Vi har fått elbusser i byen, 
elferjer på Vestlandet, og etterh-
vert kommer også lastebiler, skip 
og til og med fly til å bruke strøm. 
Så hvordan sikrer vi da at det alltid 
er nok strøm til alle?

ELNETT21
I Stavanger er Møller Eiendom blitt 
med på gigantprosjektet Elnett21 
som skal finne ut av nettopp dette. 

Bak står et konsortium bestående 
av Avinor, Forus Næringspark, Lyse 
Elnett, Stavangerregionen Havn og 
Smartly AS. At Møller Eiendom er 
blitt invitert inn i dette prosjektet er 
slett ikke tilfeldig. 
– Dette er en utfordring vi har vært 
klar over og tatt på alvor lenge. Un-
der utviklingen av bilforretninger 
og parkeringsanlegg på Forus 
Næringspark valgte vi for eksem-
pel å installere solcellepaneler for 
å forsyne ladestasjoner til elbiler. Å 
skaffe nok strøm til alle er en grun-
nleggende del av byens funksjon, 
og derfor er det en helt naturlig ting 
for oss å engasjere oss i som byut-
viklere, sier prosjektleder Knut 
Akeksander Næss.

Han peker også på at smart regul-
ering av fornybar strøm ikke bare er 
et miljøspørsmål. Det handler også 
om å sikre at folk kan få den kraften 
de trenger uten å måtte betale mer 
enn nødvendig.
– Strøm er i større grad en mange 
andre energibærere enn ferskvare. 
Hvis du fyrer med ved så kan du for 
eksempel finne noen som selger 
billig ved tidlig på høsten og ham-
stre opp nok i garasjen til hele vin-
teren. Strømmen må du derimot 
i utgangspunktet kjøpe når du 
bruker den, og da må du betale den 
prisen det koster akkurat da. En av 
de tingene vi jobber med er å lage 
smarte løsninger som kan endre på 
det. 
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SLIK BLIR BYEN EL-SMART
» Vi har aldri vært mer avhengig av strøm enn vi er nå. Hvordan kan smart
byutvikling være med på å sikre at vi alltid har nok av den tilgjengelig, når vi trenger 
den?. «

Enova stiller med                      

                            40.millioner 

Solcelleanlegget på Vossbotnen 17, en del av prosjektet 

Knut Aleksander Næss
prosjektleder



Når du gjør det samme i bygg kan 
besparelsene komme opp i millioner 
av kroner. 

GRØNNE  BYGG
– Vi har jobbet over flere år for å finne 
en best mulig måte å holde oversikt 
over energiforbruket i byggene våre. 
Vi har som mål at alle bygg skal ha 
sentral driftsovervåking hvor vi kan 
følge med på temperatur, pådrag og 
andre relevante parametere i venti-
lasjon og varmeanlegg. I tillegg til 
dette har vi energiovervåkning av 
samtlige bygg hvor forbruk av strøm 
og fjernvarme kommer inn time for 
time, sier Øyvind Hartveit, Driftsdi-
rektør i Møller Eiendom.

På denne måten blir det mulig for 
driften å gjøre opp ukentlig status for 
hele eiendomsmassen og se hvilke 
bygg som utmerker seg positivt og 
negativt. Hver eiendom deles inn i tre 
kategorier etter hvordan de ligger an i 
forhold til budsjettert energiforbruk. 
De som gjør det omtrent som forven-
tet havner i gul kategori og de som 
gjør det ekstra bra i grønn kategori. 
Bygg i rød kategori blir tatt tak i og får 
en grundig gjennomgang for å finne 
ut hvilke tiltak som må gjennomføres 
for å bedre driften.

– Dette er et system vi innførte i 2011 
med hjelp fra våre energirådgivere i 
ESAVE. Vi er veldig fornøyd med re-
sultatet så langt. Et av de neste ste-
gene vi tar er å se på hvilke muligheter 
som kan ligge i å la leietakere få noe 
av den samme informasjonen, og om 
det kan stimulere dem til selv å gjøre 
tiltak for å spare på energibruken, 
sier Hartveit.

SATSER  PÅ  SOL
For bare noen ganske få år siden var 
solenergi et marginalt fenomen i 
vinterlandet Norge. Men det er i ferd 
med å forandre seg. I dag koster et 
solcellepanel under en tidel av hva 
det kostet for ti år siden, og den posi-
tive utviklingen ser ikke ut til å skulle 
stanse med det første. Å produsere 
sin egen fornybare energi kommer 
til å bli vanligere og vanligere i frem-
tiden, tror Hartveit.

– Vi forvalter omlag 6000 kvm. sol-
celler i dag, og det kommer til å bli 
mer i fremtiden. Å overvåke hvordan 
det ligger an med solenergiproduks-
jonen er en viktig del av den ener-
gioppfølgingen vi gjør. Å produsere 
kortreist fornybar energi på denne 

måten er noe vi allerede har veldig 
god erfaring med. Og så er jo det et 
ekstra lyspunkt på en solrik dag – da 
øker produksjonen, sier Hartveit. 

Bildet under viser et utsnitt fra energioppfølgingen 
til Møller Eiendom.

INVESTERT  MILLIONBELØP

I tillegg til en robust og systematisk 
driftsovervåking har det de siste 
årene blitt investert store summer i 
energisparende tiltak. I 2017 ble et 
fireårig enøk-prosjekt som omfattet 
51 norske anlegg avsluttet. Det er in-
vestert totalt 15,6 millioner kroner, 
hvor ENOVA bidro med 4,4 million-
er kroner.

– Samlet nedgang i energibruk ble i 
denne perioden målt til 8,6 millioner 
kWh. Det tilsvarer forbruket til 840 
leiligheter. Samlet sett har prosjektet 
gitt en besparelse for våre eiendom-
mer i størrelsesorden 10 millioner 
kroner. Og samtidig oppnår vi altså 
en stor miljøgevinst. Det kaller jeg en 
vinn-vinn-situasjon, avslutter 
Hartveit.
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Det trenger ikke alltid å koste noe 
å ta miljøvennlige valg. Noen gang-
er kan det tvert imot være veldig 
lønnsomt. Ta for eksempel drivst-
offorbruket til en bil. Kjører du 
veldig hardt med mye gassing og 
bremsing, så bruker du mer drivst-
off og slipper ut mer CO2. Kjører 
du smartere og jevnere, så går både 
forbruket og klimagassutslippene 

ned. Det er bra for både lommeboka 
og miljøsamvittigheten. Når du skal 
drifte en stor bygningsmasse, slik 
Møller Eiendom gjør, så gjelder det 
samme prinsippet. Forskjellen er at 
om du økokjører bilen din, så sparer 
du kanskje noen tusenlapper i året. 

» Vi har gjennom 
samarbeid med 
Møller Eiendom 
lagt merke til 
selskapet som 
en proaktiv aktør 
som ønsker å 
bidra i det grønne 
skiftet «
- Anders Solem, 
seniorrådgiver i Enova. 

Her går miljø og økonomi 
hånd i hånd.

Driftsleder Volker-Michael Mika

                       GRØNNE GREP SOM 
       SPARER MILLIONER

Driftsleder Marius Nilsen viser hvordan energiarbeidet gjøres i praksis Bekledningen sørger for at driftslederne er 
godt synlige
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Denne miljørapporten er den første Møller Eiendoms har utarbeidet. Rapporten 
gjennomgår selskapets vesentlige miljøpåvirkninger, redegjør for status og setter 
mål for selskapets videre drift.

DRIFT & FORVALTNING
Møller Eiendom overvåker og reg-
istrerer løpende energibruk i bygg 
under forvaltning. Ved utgangen av 
året var om lag 69% av den heleide 
bygningsmassen i Norge omfattet av 
løpende energioppfølging. Dette er 
en nedgang fra tidligere år, men sky-
ldes i hovedsak at 53 000 kvm. nye 
bygninger har tilkommet de siste 
årene og at det har tatt tid å etablere 
energioppfølging.  

Statistikken for spesifikk energibruk 
viser i perioden 2014-2018 en rela-
tivt stabil utvikling, dog med en liten 
økning fra 2017 til 2018. Statistikken 

er temperaturkorrigert og baserer 
seg på innhenting av timesverdier fra 
hoved- og/eller undermålere. I hov-
edsak er det bygningenes totale for-
bruk som registreres. For noen bygg 
registreres kun forbruk til byggtekni-
ske installasjoner.  

For alle bygg er snittforbruket regis-
trert til 139 kWh/m2år. I figurene un-
der er det redegjort for forbruket i de 
ulike bygningskategorier med sam-
menligning mot ENOVAs byggstatis-
tikk for 2017. 

NYE PROSJEKTER
Møller Eiendom er i gang med byg-
gingen av Harbitz Torg på Skøyen. 
Utviklingen skjer i samarbeid med 
Profier (bolig). Kontorarealene på 
Harbitz torg utvikles med mål om å 
oppnå energiklasse A og miljøserti-
fisering i henhold til BREEAM-Excel-
lent.

Et nytt bilanlegg for Bilia i Ås kom-
mune er planlagt ihht energiklasse 
A. Tiltak hva angår fornybar energi-
forsyning besluttes i løpet av 2019.

ENERGIBRUK
Bruk av energi medfører miljøbelast-
ning i form av uttak av energiressurs-
er, inngrep i natur og utslipp i forbin-
delse med utvinning, distribusjon 
og bruk. Reduksjon i sluttforbruket 
av energi, uavhengig av energibærer 
eller energikilde, vil i hovedsak med-
føre en miljømessig forbedring. En-
ergibruken i bygninger står for om 
lag 37% av den totale energibruken 
innenlands. Dette er basert på et in-
nenlands forbruk på omlag 230 TWh, 

hvorav husholdninger og tjenestey-
tende sektorer står for ca 87 TWh 
årlig energiforbruk (SSB). 

Samtidig har en rekke analyser og 
studier pekt på store potensialer for 
reduksjoner i energiforbruket ved 
gjennomføring av kjente og enkle 
tiltak i bygninger. Potensialene er i 
størrelsesorden 5 til 15 prosent re-
duksjon i forbruk ved gjennomføring 
av kjente og enkle tiltak. Således er 
bygningsmassen et sentralt område 

for miljøforbedring for samfunnet.

En sentral del av Møller Eiendoms 
miljøarbeid er å redusere unødven-
dig energibruk i alle ledd av vår virk-
somhet, - fra områdeutvikling til drift 
av bygninger. 

Det årlige snittforbruket for Møller Eiendoms bygg (fremste stolpe) sammenlignet med Enovas statestikk for 2017 (bakre stolpe)

Bilanlegg / forretningsbyggKontor Logistikk / lett industri

Snittforbruk
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kWh/m2 

Snittforbruk
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Snittforbruk
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kWh/m2 

235
 

kWh/m2 

179
 

kWh/m2 

127
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MOBILITET
Transport av mennesker og varer har 
vært en stadig økende kilde til mil-
jøbelastning. Veitrafikk står i Norge 
for om lag 20% av klimagassutslip-
pene, men er også en vesentlig kilde 
til lokal luftforurensing. Samtidig er 
mobilitet selve livsnerven i mange 
samfunn og en kilde til frihet, nød-
vendig i arbeid og sentral i opplevels-
er for mennesker. Måten vi planlegger 
bygg, steder og byer har innvirkning 
på behovet for transport og hvordan 

man transporterer seg. Møller Eien-
dom har som mål å tilrettelegge for 
redusert transportomfang, trans-
port basert på sykkel gange, bruk av 
kollektivtrafikk og mobilitet på del-
ing med lave eller ingen utslipp. 

En vesentlig andel (63%) av alle he-
leide bygninger i Norge er kartlagt 
med hensyn på tilrettelegging for 
sykkelbruk og lading av elbil. Resul-
tatene viser at om lag 30% av sykkelt-
iltak som innendørs sykkelparkering 

og garderobe/dusjfasiliteter er gjen-
nomført. Det er om lag 6% dekning 
av elbilladere ved parkeringsplass-
ene. Den lave andelen skyldes nok 
at mange av de registrerte plassene 
også benyttes til lagring av kjøretøy.

NYE PROSJEKTER
I løpet at 2018 ble det igangsatt en 
plan for å bygge ladepunkter på en 
rekke eiendommer i samarbeid med 
Møller Mobility Group. Målet er å 
bygge 200 ladepunkter med en sam-
let kapasitet på over 4 MW.

MATERIALER OG PRODUKTER
Indirekte miljøpåvirkning, som ut-
slipp og energibruk i forbindelse 
med utvinning, produksjon og bear-
beiding av materialer utgjør trolig 

en vesentlig del av et  byggs miljøpå-
virkning. I tillegg kommer materi-
alenes påvirkning etter endt livsløp 
som avfall. 

Det er igangsatt et arbeid for å vur-
dere relevante tiltak for håndtering av 
indirekte miljøpåvirkninger av mate-
rialer og produkter.

MILJØOPPFØLGING & 
STYRING
Denne rapporten redegjør for hov-
edtrekkene i selskapets styring og 
oppfølging av selskapets miljøpå-
virkning.  Utarbeidelse av en årlig 
bærekraftsrapport inngår i selska-
pets miljøoppfølging og styring. I lø-
pet at 2018 ble det ansatt ny direktør 
for miljø og innovasjon i selskapet. 
Formålet med ansettelsen er blant 
annet å videreutvikle systemer for 
miljøoppfølging og miljøstyring.

MILJØRAPPORT 2018/2019
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MILJØPOLITIKK
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 områder og byg-
ninger 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 min-
imere unødvendig energibruk, utslipp og sløsing med energi, samt utfordre oss selv for hvor energismart og 
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.

MÅL
 Energi
• Alle heleide bygg skal ha energioppfølging i løpet av 2019
• Nye næringsbygg skal som hovedregel tilfredsstille energiklasse A eller bedre.
• Totalrehabiliterte næringsbygg bygg skal som hovedregel tilfredsstille energiklasse B eller bedre.
• Etterstrebe å utnytte fornybare energikilder som solenergi, geoenergi og spillvarme ved nybygg og   
 totalrehabilitering.
• Redusere energibruken for den heleide porteføljen med 10% innen 2024.

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

 Klima
• Gjennomføre nye byggeplasser uten bruk av fossilt drivstoff eller brensel.
• Prøve ut ny teknologi for utslippsfrie byggeplasser.
• Arbeide for å redusere avfallsmengdene ved å utforme bygninger med fleksibilitet.
• Etablere miljørapportering av avfallsmengder i byggeprosjekter.

 Miljømålene gjelder for heleide bygg og prosjekter i Norge.

Prosentvis dekning  av innendørs sykkelparkeringer 
og garderobefasiliteter på heleide bygg.

Prosentvis dekning av elbilladere ved heleide bygg.



PSST !!!
Snart blir Møller 
Eiendoms ansatte å se på disse kule elektriske 
sparksyklene rundt i byen.

17 18

» Vi skal utfordre oss selv hvor 
energismart og klimavennlig det 
er mulig å bygge. «

Visste du at Møller Mobility Group har investert i selska-
pet som drifter  bysykkelordningen i Oslo- Urban 
Infrastructure Partner. Ryktene sier det skal gi selskapet 
større rekkevidde som mobilitetsaktør…

Møller Eiendoms bileiendommer er selvfølgelig en del av omstillingen til elektriske biler. Selv om det i dag 

er ganske sparsomt med ladepunkter på eiendommene, foreligger det nå planer om å rulle ut over 200 

ladepunkter med en samlet kapasitet på over 4000 kW –en effekt tilsvarende oppvarming av over 800 leil-

igheter. Dette skjer ved Møller Eiendoms bileiendommer i Oslo, Bærum, Bergen, Skedsmo Trondheim og 

Tønsberg.

RULLER UT LADERE TIL ELEKTRISKE BILER

Isak Oksvold tiltrådte som ny direktør for miljø- og innovasjon 1. februar 2019. Isak kom-

mer fra samme stilling i Aspelin Ramm Eiendom AS. Isak har tidligere arbeidet som politisk 

rådgiver for Venstres stortingsgruppe og som fagsjef i Miljøstiftelsen Bellona. 

Han er utdannet siv.ing fra NTNU i Trondheim og M.Sc fra KTH i Stockholm.

NY DIREKTØR FOR MILJØ- OG INNOVASJON

VISTE DU AT....
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HUS TRENGER FOLK
Folk trenger hus og hus trenger folk, sang Kari Bremnes for noen tiår siden. 
Møller Eiendom er helt enig.

MIDLERTIDIG

BRUK GIR LIV TIL BYEN
Tomme hus er dårlig for bymiljøet. 
Men noen ganger er dette den uheld-
ige bieffekten av byutvikling. Det kan 
ta flere år med planlegging og forar-
beid fra en eiendom blir kjøpt og siste 
leietaker har flyttet ut, til første spa-
detak blir tatt på det nye prosjektet. 
I mellomtiden blir gamle bygninger 
stående som spøkelseshus. 

Heldigvis trenger det ikke være sånn, 
for det er mange som kan ha stor 
glede av et midlertidig sted å være. En 
av dem er Runar Eggesvik. Han job-
ber i Trøbbelskyter, et lite Oslo-fir-
ma som jobber med å utvikle inn-
holdsbaserte serveringskonsepter. 
De står bak blant annet Kulturhuset, 
Prindsen Hage, Sukkerbiten og Oslo 
Camping, og har spesialisert seg på å 

fylle tomme bygninger med innhold. 
Det har ført dem inn i samarbeid med 
Møller Eiendom.

– Vi har hatt en veldig god dialog med 
Møller Eiendom. Når vi fikk med oss 
at de hadde kjøpt opp den gamle ben-
sinstasjonen i Balders gate på Frogn-
er så vi umiddelbart et potensial, sier 
Runar Eggesvik.

Den gamle bensinstasjonsbygnin-
gen skal etterhvert bort, men med sin 
gode beliggenhet og med store, åpne 
vindusflater ut mot gateplan, var det 
umiddelbart klart at dette bygget 
kunne gjøre nyte for seg i mellom-
tiden. Her skulle det bli kunst.  
– Denne typen midlertidig bruk har 
enormt potensial. Det er blitt lettere 

å få godkjent bruksendring, og med 
sosiale medier er det blitt mye lettere 
å nå ut til publikum. Folk er utrolig 
opptatt av ting som skjer i nærmil-
jøet, sier han.

Møller Eiendom koblet Eggesvik 
med Red Hook Labs fra Brooklyn og 
Fotografihuset for å bringe utstill-
ing Labs New Aritst fra Brooklyn til 
Frogner. Utstillingen ble en suksess 
og viste at eiendommen egnet seg 
ypperlig til kombinasjonen kunst og 
servering. Etter dette har blant annet 
den norske fotokunstneren Christian 
Houge brukt lokalene til produksjon 
av sin utstilling Residence of Imper-
manence. Shoot Gallery har hatt ut-
stillinger med Erle Kyllingmark og 
Lee Miller i lokalene. 

– Å få gjøre slike tidsavgrensede 
prosjekter i en bydel kan forme den 
fremtidige utviklingen. Det er en 
måte å lære å forstå området. Det 
er bare å feie i gang og se hvor stor 
interessen er, og i dette tilfellet fant 
vi raskt ut at det var liv laga, sier 
Eggesvik.

Han understreker hvor viktig det er 
å ha huseiere som Møller Eiendom 
som tør å slippe til litt «rare» lei-

etakere, men mener også at det kan 
være stor gjensidig glede av slike 
samarbeid.
– Vi brukertester på en måte om-
rådet, og det kan gi nyttig tilbake-
melding også til eiendomsut-
viklere. Dessuten merket vi at når 
vi tok i bruk lokalet, så forsvant 
problemene som hadde vært med 
forsøpling og tagging på eiendom-
men. Det gir en veldig positiv effekt 
på bymiljøet, avslutter Eggesvik.



» Vi er stolte over å ha 
Møller Medvind
som leietaker «

VÅR VIKTIGS  TE LEIETAKER
Hver dag møtes en gjeng unge men-
nesker i en hall på Alnabru. Jobben 
deres er å gi biler en profesjonell reng-
jøring og å reparere skader og riper i 
lakken. Det er et arbeid som krever 
fagkunnskap og grundighet, og i et 
marked med mange useriøse aktører 
er høy kvalitet helt avgjørende for å 
henge med i konkurransen.

Det spesielle med denne gjengen er 
at de alle har én ting til felles. De har 
en bakgrunn som gjør det vanskelig 
for dem å komme inn i arbeidslivet, 
og de har aldri fått tilbud om en fast 
jobb noe sted. Det kan være fordi sko-
legangen har vært trøblete, på grunn 
av helseproblemer, eller en vanskelig 
ungdomstid. Noen blir møtt med for-
dommer når de søker jobb, andre har 
ganske enkelt bare hatt uflaks. 

MØLLER MEDVIND
Dette er unge mennesker som har 
levd et liv i motvind og som fortjen-
er å endelig få litt vind i seilene. Der-
for har den lille bedriften fått navnet 
Møller Medvind. Her blir ungdom 
invitert inn i arbeidslivet som likev-
erdige medmennesker og fullverdige 
medarbeidere. I tillegg blir det gitt en 
solid fagopplæring som fører frem til 
et kompetansebevis og tilbud om fast 
jobb sammen med de beste i bransjen.

– For oss i Møller Eiendom er dette 
vår viktigste leietaker. Unge som blir 
stående utenfor arbeidslivet er ikke 
bare en stor belastning for dem det 
gjelder, men også er et stort tap av 
talent, produktivitet og verdi for sam-
funnet, sier markedsdirektør Pål Bøe.

Han viser til at Møller-konsernet 
har nedfelt et prinsipp som sier at 
alle virksomhetene skal bidra til en 
bærekraftig fremtid, og at det å bry 
seg om våre medmennesker er en av 
bærebjelkene i dette.

– Vi skal arbeide for likestilling, mang-
fold og inkludering i våre virksom-
heter. Vi mener at den aller beste 
måten å ta vare på våre medmenne-
sker er å gjøre dem til våre medarbei-
dere, og bidra til at de skal lykkes hos 
oss, avslutter Pål Bøe.
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Å få seg en jobb og tjene penger selv, er døren inn i et godt og trygt voksenliv. Men for 
mange unge kan det være vanskelig å komme seg over dørstokken.

Ansatte i Møller MedvindKlargjøring av bruktbiler

Klargjøring av bruktbiler
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