
Hvordan fremme bærekraft og ombruk i eiendoms- og byggebransjen?

Erfaringer fra sirkulære prosjekt fra byggherreperspektivet



Dette er 
Höegh Eiendom

Et familieeid eiendomsselskap som eier, 

utvikler og forvalter eiendommer i Oslo 

og det sentrale Østlandsområdet.

• 13 mrd forvaltet eiendomsverdi
• 2-3 mrd i årlige byggeprosjekter
• 3000 boliger i tomtebanken
• 65 ansatte
• Resultat 2021 ca 700 mill. 



Moss SkiOslo

Oslo, Karvesvingen 5

Våre lokasjoner



Fokus på bærekraft øker 

og gir oss nye muligheter 
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1. Kunder og naboskap– gripe muligheter 

og oppfylle

o Våre leietakeres bærekraftsambisjoner

o Våre leietakeres branding strategi

o Leietakernes ESG krav

o Boligkjøpere, følelser 

spiller inn

2. Myndigheter-samspill og 

fremtidsforståelse

o COP21-Reduksjon av klimagassutslipp

o Nasjonale klimamål-ambisjoner og 

hastighet skifter raskt

o Lokale krav og forskrifter

3. Våre ansatte- Kloke hoder og         

varme hjerter

o Attraktiv arbeidsplass som tiltrekker 

seg ønskede medarbeidere

o Likebehandling og rettferdig

o Bygger kultur, langsiktighet og 

etterrettelig

o Motiverende og fremtidsrettet

4. Banker/finansiering – optimalisere 

finansierings-muligheter

o EU innfører i 2021 et felles 

system/regelverk for taksonomi

o Finansforetakenes egne 

bærekraftsambisjoner (DNB har etablert 

bærekraftskrav til prosjekter de finansierer)

o Grønn finansiering av vår virksomhet er 

gunstig og ønsket



1. Beslutningsprosesser/prioriteringer
• Det er viktig å bruke handlingsrommet vårt aktivt og velge løsninger som 

henter ut potensialet på en kostnadsmessig balansert måte.

• Ambisjoner og valg presenteres for styret.

• Vi etablerer et «gulv» (laveste nivå) som vi alltid skal oppfylle. Høyere 

prestasjoner velges fra prosjekt til prosjekt etter en analyse av hva det vil 

bety.

• Selskapet kan på denne måten levere en jevn og forutsigbar kvalitet 

samtidig som fortløpende tar strategiske/markedsmessige dynamiske            

valg tilpasset markedet og hvilken kost/nytte det bidrar med. 

2. Handlingsplaner/utførelse
• Handlingsplaner oppdateres med egne målsetninger knyttet til bærekraft.

• Gjennomgang av måloppnåelse og revisjon foretas årlig.

3. Resultatoppnåelse/rapportering
• Et kvantitativt oppfølgingssystem som med høy grad av troverdighet gir 

informasjon om våre prestasjoner er viktig for å kunne styre arbeidet vårt 

og rapportere ihht krav fra banker og finansinstitusjoner. 

• Synliggjøring av resultater, etablering av KPI’er og oppfølging av disse er 

konkret og motiverende for organisasjonen.

4. Kommunikasjon/Markedsføring
• Bærekraft er tatt inn i vår generelle kommunikasjonsplan og nyheter/ 

resultater presenteres jevnlig til interessenter.

• God rapportering og måling av resultater gir trygghet og troverdighet for         

det som kommuniseres.

• Leietakere, myndigheter, banker og ansatte har forskjellige interesser, og 

vår kommunikasjon skal svare ut dette.

5. Evaluering
• Alle målsetning, ambisjoner, handlingsplaner og resultater skal evalueres 

for å kunne vurdere om de er optimale, sett opp mot styrets overordnede 

målsetning for selskapet.

Bærekraftsarbeidet

deles i 5 faser

Vi skal sikre at vårt handlingsrom innen 

bærekraft utnyttes optimalt, og at valgene vi tar 

støtter oppunder selskapets øvrige målsetninger.

Vi etablerer et «gulv» (laveste nivå) som vi alltid skal 

oppfylle. Høyere prestasjoner velges fra prosjekt til 

prosjekt etter en analyse av hva det vil bety.



Prosjekter og eiendomsdrift

o Alle nye næringsbygg sertifiseres etter minimum Breeam Nor «very good» og 

energiklasse B.

o Alle nye leilighetsprosjekter sertifiseres etter minimum  Breeam Nor «very

good» og energiklasse B.

o Alle eksisterende næringsbygg sertifiseres Breeam in-use - tiltaksplaner for 

hvordan byggene kan forbedres. 

o Totalrehabiltering: 50 % ombruk og ombrukbarhet basert på vekt (pilot)

o Ombrukskartlegging av alle ledige lokaler

o Gjennomsnittlig energiforbruk lavere enn 125 kWh/kvm innen 2025.

o Reduksjon i utslipp av klimagass. 

o (CO2 ekvivalenter jfr 2016 nivå)

o 2025 – 35% reduksjon

o 2030 – 55% reduksjon

o 2040 – Klimanøytralt selskap

Sosial bærekraft

o Bruke lokale leverandører.

o Tilrettelegge for aktiviteter og møteplasser på tvers av sosiale forskjeller. 

o Brukerinvolvering i planprosesser. 

o Lage designmanual med generelle prinsipper for hvordan 

bygulv/utearealer/plasser/parker utvikles, spiller sammen med omgivelsene og 

driftes.

o Gratis lavterskel arrangementer på våre områder 

(utekino, markedsdag, julegate)

o Skape interaksjon, sosiale møteplasser som bringer 

mennesker sammen.

Bærekraft er konkurransekraft

Ved å etablere et «gulv» som minimumsnivå, 

sikrer vi god kvalitet i hele porteføljen.



Eksempler bærekraft 

Markedsmuligheter

Verket Moss 

Etablering av lokal energisentral som ved bruk 

av sjøvannsvarmepumper produserer og leverer 

klimanøytral varme og kjøling til Verket Moss og 

naboeiendommer.

Ski Næringspark 

Store takflater gir muligheter for å etablere 

omfattende solcelleanlegg som kan forsyne 

byggene med klimanøytral energi.

Videreutvikle samarbeidet med Fossheim om 

sosial bærekraft. Bygge kunnskap, nettverk, 

skalere opp og markedsføre. 

Oslo / HasleLinje

Fysiske forutsetninger og markedsmessige 

muligheter er forskjellig fra prosjekt til prosjekt



Tre års handlingsplaner danner 

basis for å oppnå langsiktige mål

Verdier og visjon

Vi skaper levende 

steder som begeistrer

• Skape begeistring

• Være langsiktig

• Bygger gode 

relasjoner

• Se muligheter

Forretningsidé

Fullassortert eiendomsselskap med markedsområde i Stor-Oslo.  

Vi er en by– og boligutvikler som eier  og forvalter en portefølje 

av sentrale næringseiendommer, og utvikler store 

stedsutviklings-prosjekter. 

Hele verdikjeden utføres med egne ansatte

Bærekraft forankret i alle prosesser som kjernen i selskapets strategi. 

Egne handlingsplaner for alle avdelinger. 

Bærekraftsmål er implementert i alle 

respektive planer.

o Økonomi / Finans

o Forvaltning

o Oslo

o Moss

o Ski

o Prosjekt

o HR

o Marked

o Øke leieinntekter fra 266 MNOK til 400 

MNOK

o Etablere jevn boligproduksjon på 150 

leiligheter / år

o Nye vedtatte detaljreguleringsplaner 

tilsvarende minimum 205.000 kvm. 

BRA.

o 35% reduksjon av klimagassutslipp 

sammenliknet med 2016 nivå.

o Våre ansatte – vår viktigste ressurs

o Fra utleier til vertskap - vi har 350 

leietakere, men 10 000 kunder

o Årlige leieinntekter på MNOK 750 

(Krever tilførsel av likviditet; MNOK 

600 mulig på egen balanse)

o Cash flow fra utleieportefølje som 

sikrer ubyttekapasitet på 2- 3 % av 

VEK pa.

o Stabil lønnsomhet på 8 – 10 % på 

VEK pa.

o 55% reduksjon av klimagassutslipp 

sammenlignet med 2016 nivå.

o Anerkjent, bærekraftig, kunde-vennlig, 

veldrevet eiendomsselskap.

o Optimal balanse mellom utvikling og 

forvaltning – kostnadseffektiv på begge 

områder.

o Stabil god likviditet – evne til å følge 

vekststrategi. 

o Konservativ belåningsgrad og risikoprofil

o Selskapet er klimanøytralt.

BARRIERE-

BRYTENDEMÅL

2025

RESULTAT – OG 

UTVIKLINGSMÅL

3 år´s rullerende

HANDLINGSPLANER / 

PROGNOSER

Innen 2031 Målbilde

ANERKJENT OG LØNNSOM 

BIDRAGSYTER TIL MILJØ 

OG SAMFUNN



Status Energibruk i Höegh Eiendom

2021 134 kWh/m²

Spesifikk energibruk (2021)

Höegh Eiendom 134 kWh/m² (2021)- Mål for 2021 140

Bransjestandard (Enova) 173 kWh/m² (kontorbygg)

Mål: 125 kWh/m2 i 2025
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Gjennomsnittlig energibruk Höegh Eiendom

Serie1 Energimål 2025

134 kWh/m2 i 2021

Opptatt av å måle og 

dokumentere 

bærekraftsarbeidet



Status klimagassutslipp

Areal Energi Materialer og vedlikehold Totalt

m² kWh [kWh/m²] CO2-ekvivalenter

[tonn]

kr kgCO2e/m2 CO2-ekvivalenter

[tonn]

Totalt CO2-

ekvivalenter

[tonn]

CO2kg 

ekvivalenter/

m²

2016 164 247 27 429 314 167 5696
163 438 759 26 4268 9964 61

2017 191 216 30 212 272 158 4623
146 189 587 20 3832 8455 44

2018 222 933 36 783 949 165 4572
229 362 658 

24 5269 9841 44

2019 198 478 30 367 226 153 3962
188 108 819

24 4683 9073 46

2020 219 917 27 929 522 127 3656
156 214 023

21 4583 8239 37

2021 223 000 29 858 027 134 3976 13* 2844 6821 31

2025 6400

Höegh Eiendom gjennomfører årlig klimagassregnskap på hele virksomheten. Jobber målrettet mot å redusere utslipp

Höegh Eiendom benytter Asplan Viak sitt system- Klimakost for å gjennomføre klimagassregnskap på selskapsnivå. 

Klimakost er et verktøy på beregning av klimagassutslipp for virksomheter, og beregner bidrag fra både scope 1, 2 og 3, altså et komplett 

klimafotavtrykk. Verktøyet er egnet for å gi en virksomhet en komplett oversikt over sine klimabidrag, slik at den basert på det kan 

gjennomføre gode tiltak på å redusere sine klimagassutslipp. 

Det er ingen standard for å gjennomføre klimagassregnskap på selskapsnivå- og det rapporteres ulikt fra selskap til selskap

Vi er stadig på utkikk etter en standardisert metode for å gjennomføre klimagassberegninger på selskapsnivå

*2020 og 2021 – spesielle år pga. korona og det er igangsatt færre prosjekt 

Opptatt av å måle og 

dokumentere 

bærekraftsarbeidet

Mål i 2025



HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt11

Kort om KA 23

Det andre prosjektet i Norge som baserer seg på FutureBuilt sine 

kriterier for sirkulære bygg

Sirkulært bygg etter FutureBuilt sitt kriteriesett versjon 1.0

Klimagassreduksjon min. 50 % (mål) → ca 55 % (resultat)

Ombrukbarhet min. 20 % (mål) → ca. 50 % (resultat)

Ombruk min. 30 % (mål)  → ca. 80 % (resultat)

Energieffektivisering: (Oppgradere fra D til C)

Fokus på  biologisk mangfold (norske plantearter)

BREEAM in-use sertifisering med ambisjon om «Excellent»

Grønn mobilitet (Sykkelvennlig bygg)
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Foto: Arild Danielsen

Fakta om bygget

Kristian August gate 23 (KA 23) stod ferdig i 1951. Opprinnelig 

hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, tegnet av arkitektene 

Bjercke og Eliassen. Bygget er på 8900 m² fordelt over 8 etasjer. 

Transformert etter FutureBuilt sitt kriteriesett i 2019-2022 
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• Gjennomføre ombrukskartegging

• Internt ombruk

• Eksternt ombruk

• Ikke ombrukbart

Ombrukskartlegging

• Intern ombruk av særegne kvaliteter

• Intern ombruk- Byggets egenart

• Intern ombruk- Teknikk

• Ekstern ombruk- Tilførte elementer

Ombruk

• Design for ombruk

• Tilrettelegg for fremtidige endringer

Ombrukbarhet og fleksibilitet

• FDV-dokumentasjon på alle 

materialer

• Demonteringsanvisning

Dokumentasjon

Ombruk i praksis
Hvordan jobbe konkret med ombruk?

12
HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt



131. Ombrukskartlegging
HÖEGH EIENDOM

Erfaringer KA23

• Materialer som ikke er egnet for ombruk pga. miljøgifter 

• Intern ombruk (Materialer fra eget bygg)

• Ekstern ombruk (Materialer som kan brukes i andre bygg)
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Ombruk i praksis

• Ekstern ombruk har redusert avfallsmengde med 30 %

HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt

165 m² himlingsplater og 
130 lm veggkanal gitt til Entra

8147 kg med glassfelt, 
innervegger og 

kjøkken ble gitt til bruktrom

325 000 kg med
tegl ble sendt til 

Østfold gress til gjenbruk som 
dreneringsmasse
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Intern ombruk- nivå 1

Særegne 

kvaliteter

F.eks:

• Originale trepanel

• Stucco-lustro vegger

• Trapper

• Terazzogulv

Intern ombruk- nivå 2

Byggets egenart

F.eks.

• Innervegger

• Eksponerte betongsøyler

• Vinduskarmer

• Dører

Intern ombruk- nivå 3

Teknikk

F.eks.

• Pumper

• Snøsmelteanlegg

• Kjølemaskiner

• Ventilasjonsaggregat

• Deler av infrastruktur

Ekstern ombruk- nivå 4

Tilbrakte 

elementer

F.eks.

• Restrestflis

• Garderobeskap

• Benker

• Kjølebafler (ble ikke gjennomført)

2. Ombruk i KA 23

Over 80 % av materialene er ombrukt (mål: 30 %)



16HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt

1951

80 % ombruk

Særegne kvaliteter

Foto: Arild Danielsen



17HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt

Byggets egenart

Foto: Arild Danielsen

Byggets egenart 



18HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt

Foto: Arild Danielsen

Teknikk



Flis
HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt

Foto: Arild DanielsenFoto: Jennifer Lamson

Tilbrakte 
elementer



20HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt3. Ombrukbarhet og 4. dokumentasjon
Over 50 % ombrukbare komponenter (mål 20 %)

Er ikke det meste ombrukbart? 



21HÖEGH EIENDOM

FutureBuiltRedusert utslipp med 55 % (mål 50 %) 



HÖEGH EIENDOM

FutureBuilt22

Den største klimagevinsten er trolig at vi tar med oss denne lærdommen inn i nye prosjekt



Tilsagn på Enova konseptutredning for 

fremtidens bygg tilpasset lavutslippssamfunnet





• Begrenset materialvalg
• Design for lang levetid – fysisk og estetisk
• Høy generalitet
• Fleksible forbindelser
• Fornuftig lagdeling
• Tilgjengelig informasjon

Fra doktorgraden til Anne Sigrid Norby (Salvageability of building materials -
reasons, criteria and consequences of designing buildings to facilitate reuse and 
recycling, 2009)

25

Ombrukbarhet – design for ombruk



26BÆRESYSTEM
-Søyle/bjelke konstruksjon

-Tre-mot-tre sammenføyninger
-Bøkeplugger
-Ikke bruk av stål i knutepunkt

-Mindre tverrsnitt

-Forenklet sammenføyning, mindre festemidler



27KOBLINGER - ALTERNATIVER
Fokus på demonterebarhet

- Færrest mulig forbindelser
- Festemidler som lett kan trekkes ut igjen eller som kan  kappes med sag

Skjulte bjelkeinnfestninger der deter nødvendig Trespiker som festemidler, kan kappes opp i etterkant

(f. eks. Lignoloc e.l.)
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BÆRESYSTEM

- CLT plater med bredde iht. produksjonsmål for a minimere  avkapp og optimalisere for ombruk.
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BÆRESYSTEM

- Over korridoren utnyttes CLTs bæreevne på tvers for a gi  plass til installasjoner

.



Ombruk
Ekstern ombruk:

✓Ombruker 1400 m2 med himlingsplater fra Filipstad-prosjektet

✓Ombruker 5-10 stk dører.

✓Ombruker to aggregat fra Braathen Eiendom

• Jobber med å finne ombrukte; 

• Kjøkken

• Sanitærutstyr

• Møbler

• Fliser

• Sykkelstativ

• Garderober

30



• Foreløpige klimagassberegninger per mars 2022 viser 

at bygget tilfredsstiller krav iht. FutureBuilt Zero versjon 

1. Utført av Erichsen & Horgen, nå Multiconsult

• Fokus på materialvalg og sirkulærøkonomi monner

31

Klimagassregnskap



«Vi skaper 

levende steder 

som begeistrer.»


