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Ørnen har landet

I begynnelsen av mai åpnet Bergens største hotell,
Scandic Ørnen Hotel. Byens nye storstue ligger midt i
sentrum og er ventet å bli en attraksjon i seg selv.
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OBOS Eiendomsdrift – vaktmesteravdeling

Vi leverer kvalitetstjenester

OBOS Eiendomsdrift utfører vaktmestertjenester av
høy kvalitet og med kort responstid. Vi tar også på

Du kan stole på oss, vi er vant til ansvar.
Vårt hovedkvarter ligger sentralt i Kværnerbyen.

oss ettersyn og drift av tekniske anlegg med fokus

Her er kontorer og vårt lager samlet under ett tak.

på energisparing og godt inneklima. Vi er over 20

Fem driftsledere har det totale ansvar for at alle

vaktmestere med fagbrev og lang erfaring innen

eiendommer blir ivaretatt på best mulig måte.

virksomhetsområdene.

Driftssjefen har avdelingens overordnede ansvar.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Daglig leder har det totale ansvar for driften,
og salgsavdelingen følger opp kundeavtalene.

 Drift og ettersyn av tekniske anlegg

Servicesenteret og regnskapsmedarbeidere

 Energistyring og inneklima

følger opp og fordeler alle henvendelser til

 24 timers vaktordning

driftsledere og våre vaktmestere.

 Forbruksmateriell til gode priser
 Teknisk ledelse, som bistand til styret.

Du treffer oss på 22 99 18 80.

 Ivaretar HMS for alt arbeid

Vi håper å høre fra deg for en uforpliktende samtale.

 OBOS Eiendomsdrift kontrollerer tilbud mot

Kontakt oss gjerne på e-post: oed@obos.no

sosial dumping

Våre kunder er:
 Borettslag/Boligsameier
 Vi har også ansvar for daglig drift av alle eiendommer i OBOS Forretningsbyggs portefølje,
bl.a. kjøpesentre og næringseiendom.
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Leder #1

Vi har åpnet opp et område
som tidligere var stengt og
inngjerdet, og gitt det tilbake
til byens befolkning.
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Kjære leser!
Areal er et nytt magasin fra OBOS som skal gjøre
vår virksomhet, våre eiendommer og vår kompetanse bedre kjent for våre kunder, samarbeidspartnere, politikere og andre interesserte.
I denne utgaven vier vi mye plass til et helt spesielt
prosjekt, nemlig utbyggingen av Kværnerbyen i
Oslo. Dette er et godt eksempel på den helhetlige
tankegangen vi legger til grunn for vår byggevirksomhet, og hvordan vi ser på byutvikling på et mer
overordnet plan, der boligbygging, næringsutvikling
og infrastruktur henger sammen.
For siden 2007 har OBOS jobbet med å transformere den gamle industritomten i Lodalen der
Kværner Brug i sin tid rådet grunnen, til et område
med moderne boliger, butikker, servicetilbud,
kontorlokaler og store fellesområder for dem som
bor og jobber der. Vi har åpnet opp et område som
tidligere var stengt og inngjerdet, og gitt det tilbake
til byens befolkning. Når hele Kværnerbyen er
ferdig utbygget, vil den nye bydelen romme hjem og
arbeidsplasser for mange tusen mennesker.
Vi har bygget boliger i snart 85 år. Da OBOS i
sin tid bygget ut bydelene Manglerud, Tveita og
Lambertseter var det naturlig samtidig å tenke på
etablering av nærsentre for handel, servicetilbud
og offentlige kontorer. I lokalsamfunnet blir dette
naturlige og vennlige møteplasser. Ideen om et
levende nærmiljø er fortsatt gjeldende i OBOS,
noe vi ser igjen i Kværnerbyen, som ved siden av
butikker, restauranter og treningssenter, har fått et
eget kulturprogram med konserter, forestillinger,
aktiviteter for barn og mye annet.
Fortsatt gjenstår det en del før hele Kværnerbyen
er ferdig utbygget, blant annet holder vi nå på med
planleggingen av et nytt kontorbygg på 30 000
kvadratmeter i prosjektet vi foreløpig kaller A3.
Nærheten til Bjørvika og Oslo sentrum, gjør at vi
har stor tro på dette prosjektet.
Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å inngå
et samarbeid eller vil vite mer om vår virksomhet.
God lesning!
Arne Baumann
Adm. dir i OBOS Forretningsbygg AS
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Trender #1

38%

Mer effektiv med planter og pynt
En britisk undersøkelse viser at ansatte som har kontor og
får innredet dette selv med planter og egen valgt dekor, øker
produktiviteten med 30 prosent. Samtidig øker velværet med
47 prosent og kreativiteten med 45 prosent. (Kilde: forskning.no)
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Fifty shades of grey
Visste du at menn klarer å oppfatte
rundt en million fargenyanser, mens
kvinner klarer å oppfatte opptil 10
millioner nyanser?

UTRADISJONELT: Mange
har større lokaler enn de
har behov for. Tenk
heller utradisjonelt.

UTNYTT
PLASSEN
BEDRE

TILRETTELEGGING

F OTO : A N D R E A S H Y LT H É N / M O E LV E N

Kontorer
på nye måter
Aktivitetsstyrt arbeidsplass er den nye trenden
i utformingen av kontorlokaler. Det betyr effektiv utnyttelse av arealer og
tilrettelegging for varierte arbeidsformer. Løsningen kalles A2.

I EN TID DER arbeidslivet preges av raske
omskiftninger, er ﬂeksibilitet et nøkkelord.
Det gjelder både arbeidsoppgaver og ikke
minst utforming av selve arbeidsplassen.
Lenge var lange korridorer med små kontorer den mest utbredte løsningen. Så kom
det åpne kontorlandskapet, der arbeidsplassene avgrenses med skjermvegger. I dag
fungerer ingen av disse løsningene optimalt.
– Det gir ofte en lite effektiv utnytting av
lokalene, og det gjør at man sitter på større
arealer enn det er behov for, sier Magnus
06
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Johansson i Moelven Eurowand. Han
poengterer at belegget på et kontor i dag
ligger på 35 prosent i snitt.
– Mange ansatte er på tjenestereise eller
jobber hjemmefra. Med en tradisjonell kontorløsning betyr det at deres arbeidsplass
ikke blir utnyttet, fastslår han.
Dette er bakgrunnen for A2-prinsippet,
som tar utgangspunkt i at vi er lettere å
ﬂytte på nå enn vi var før, og vi har mer varierte arbeidsoppgaver. Det betyr vi trenger
ulike typer rom eller åpne arealer når vi

beﬁnner oss på arbeidsplassen.
– A2 står for aktivitetsstyrt arbeidsplass
og kommer fra Nederland, der man etter
studier av folks arbeidshverdag kom fram til
at det er mulig å effektivisere utnyttelsen av
kontorarealene samtidig som man skaper et
variert arbeidsmiljø. Man kan bygge atskilte
kontorer, møterom, konferanserom, stille
rom og åpne rom, og så bruker arbeidstakeren det rommet som egner seg best, avhengig
av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres i
løpet av dagen, sier Magnus Johansson.

8 av 10

Sunne fristelser

Lysende trend

Frukt på jobben står høyt på ønskelisten til norske arbeidstakere, viser en ny undersøkelse. Drøyt tre av fire nordmenn
skulle ønske at det var tilgang til frukt på jobben, viser en
undersøkelse utført av YouGov for ISS.

Belysning skal ikke lenger være bare funksjonell,
men er i dag ofte en del
av utsmykningen.

KONTOR

Veggen
som puster
Hva med en grønn, levende
«jungelvegg» som både er
dekorativ og luftrensende?
PLANTEVEGGEN Biowall forandrer seg i takt med årstiden og blir et
dynamisk utsmykkingselement som
også demper støy og gir bedre inneklima. I tillegg forteller mange at de
rett og slett blir i litt bedre humør av å
ha planter rundt seg på jobb.
Plantene vokser i kasser i et uorganisk materiale, og vannes automatisk
to ganger i døgnet. Opptil 90 prosent
av vannet fordamper via bladverket,
og tilfører på den måten omgivelsene
ren og frisk luftfuktighet.
www.biowall.no

PSST!

STADIG FLERE FORSKERE MENER STILLESITTING ER LIKE FARLIG SOM RØYKING.

Svevende stol
Stolen Scoop er laget av danske KiBiSi med ambisjon
om å fungere like godt i private hjem som i oﬀentlige
soner. Navnet peker på konstruksjonen, som er inspirert
av gyro-prinsippet og skal gi en følelse av å bli båret.
Stolen består av en sprøytestøpt aluminiumramme med
et foret skumsete. Designeren som her forener håndverk
og teknologi har i samme serie utviklet konferansestol,
loungestol, bord og barkrakk.
www.kibisi.com
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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884

Svalbard dyrest
Snittprisen for en hotellovernatting
i Norge lå i fjor på 884 kroner.
Dyrest var det på Svalbard med
994 kroner per døgn.

15,1 mill

Reiser som aldri før
Nordmenn gjennomført 15.1
millioner innenlandsreiser med
overnatting i 2013, en økning
fra 2012 på 13 prosent. (SSB)

TURISME: Ferie og
fritid dominerer med
rundt 48 prosent av
overnattingene i Norge.

BEST
BELEGG
I OSLO

Flere varme senger
I løpet av det siste året har flere utlendinger funnet
veien til Norge og tilbrakt natten på hotell.

I 2013 VAR DET 19,8 millioner overnattinger ved
norske hotell, og disse fordelte seg på knappe 14,7
millioner norske overnattinger og 5,1 millioner
utenlandske. Mellom februar 2013 og februar 2014
økte andelen utenlandske overnattinger med 18 700,
eller 6 prosent. Tallet på norske overnattinger falt
imidlertid med 7000 i samme periode, ifølge SSB.
Vel 1,3 millioner av de utenlandske overnattingene fant sted i Oslo, men regnet som andel
var det Sogn og Fjordane som hadde høyest andel
utenlandske hotellovernattinger.
Oslo, Hordaland og Rogaland er fylkene med ﬂest
hotellovernattinger i 2013. Oslo toppet listen med
knappe 3,8 millioner overnattinger. Hordaland hadde
om lag 2,1 millioner og Rogaland vel 1,5 millioner.
Overnatting i forbindelse med ferie og fritid dominerer med knappe 48 prosent av overnattingene i
08
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Norge i 2013. Yrkesovernattinger utgjorde
knappe 39 prosent og kurs- og konferanseovernattinger vel 13 prosent. Oppland er fylket med
desidert ﬂest hotellovernattinger knyttet til ferie
og fritid, mens Rogaland har den høyeste andelen
med yrkesovernattinger. Svalbard og Akershus
har den høyeste andelen overnattinger knyttet til
kurs- og konferanser.
Kapasitetsutnyttingen – målt i antall senger
som var i bruk – lå på vel 35 prosent i 2013. Målt
etter rombelegg var den på 52 prosent. Både målt
i utnyttelse av senger og rom har den har vært avtakende etter ﬁnanskrisen. Kapasitetsutnyttingen
er høyest i Oslo med 48,2 belegg på antall senger
og 66,5 prosent for rom, men også i Oslo har den
falt mye etter 2007 og er nå 10 prosentpoeng
lavere enn før ﬁnanskrisen.

Sissel Monsvold er analytiker i
OBOS. Hun er utdannet samfunnsøkonom og har tidligere i jobbet
i Statistisk sentralbyrå og HSH
(nå Hovedorganisasjonen Virke).

1%

Nedgang

Oppgang

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk
ned 1 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra SSB. I siste tolvmånedersperiode
ble det gitt igangsettelsestillatelse til 28 500
nye boliger, en nedgang på 9 prosent fra forrige
tolvmånedersperiode.

Sesongjusterte tall fra SSB viser at antall kvadratmeter bruksareal for andre bygg enn boliger, som
det ble gitt igangsettingstillatelser til, økte med 9
prosent fra februar til mars. Det ble gitt tillatelse til
bygging av 5,4 millioner kvadratmeter bruksareal til
annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode.

9%

Tall & fakta eiendomsmarkedet
PA R K E R I N G

Slike lokaler vil vi ha
Trivsel på arbeidsplassen påvirkes i stor grad
av lokalene og nærområdet, viser en undersøkelse blant 750 ansatte og ledere innen
privat næringsliv i Stor-Oslo. Undersøkelsen
er gjort blant 441 menn og 325 kvinner
mellom 25–65 år som jobber i bransjer der
man antar at kontorenes kvalitet har betydning
for trivselen på arbeidsplassen.
De aller viktigste forholdene for trivsel
er ifølge de spurte knyttet til kvaliteten på
kantinen, tilgangen til Wiﬁ, samt opplevelse
av god plass og store vindusﬂater. Undersøkelsen avdekker at kvinner i større grad enn
menn er opptatt av at det skal ﬁnnes en matbutikk nærheten. Samtidig oppgir 82 prosent
at de handler mat på vei hjem minst en gang
i uken, mens 34 prosent sier at de handler
minst annenhver dag.
Blant topplederne som har svart på undersøkelsen, oppgir nesten halvparten at de vil
vurdere lokaler som ligger mindre gunstig til
i forhold til reisevei, dersom bygget har andre
interessante kvaliteter. De viktigste kvalitetene
ved lokalene er da at det har sjel eller er hypermoderne, har god utsikt, og mange innovative
eller kreative bedrifter blant leietakerne.
Topplederne er også opptatt av det er gode
lunsjrestauranter i nærområdet.
Kilde: Norstat/Indianer

TOPP 5 FOR
TRIVSEL PÅ
ARBEIDSPLASSEN

1
Kantinen har høy
kvalitet på maten

2
Det er Wi-Fi
i hele bygget

F U L LT

3
Kantinen har et
ekstra stort utvalg

4
Lokalene i bygget er
store med god plass

5
Lokalene i bygget har
store vindusﬂater

20%

24%

52%

20 % av de spurte spiser
lunsj utenfor kontoret
minst en gang i uka,
mens 15% aldri gjør det.

24 % av de spurte er på
kaﬀebar på dagtid minst
en gang i uken. 14 %
kjøper seg en kaﬀe på
vei til jobb.

52 % reiser kollektivt til
jobb, mens en tredjedel
velger bilen. Kun 3 %
sykler, mens 14 % går
til jobben.

PLASSER TIL LEIE

Presset parkering
Presset på parkeringsplasser i Oslo er stort, og selskapet
Oslogarasjene AS merker økende pågang.
Parkeringsselskapet Oslogarasjene AS eies
av OBOS Forretningsbygg AS og er et av
hovedstadens største innenfor innendørs
parkering. Begge selskapene disponerer
plasser i ﬂere av Oslos drabantbyer og i Oslo
sentrum. Oslogarasjene AS alene disponerer
ca. 1700 plasser, og de ﬂeste av plassene er
til leie for hvem som helst, uavhengig av om
Trenger du parkeringsplass? Kontakt Signild
du er OBOS-medlem og selv om du ikke bor
Fjeld på tlf. 22 86 59 55
i et nærliggende borettslag. Månedsleie uteneller e-post
for sentrum er 500–700 kroner, avhengig av
signild.fjeld@obos.no
standard og beliggenhet.
– Vi har bevisst lagt oss litt under markedsleie fordi vi er en medlemsorganisasjon, sier sekretær Signild Fjeld i OBOS Forretningsbygg AS.
– Men vi har også noen parkeringsplasser i sentrum, og her er prisen
opp til 2000 kroner i måneden, sier Fjeld, som opplyser at det i markedet
ikke er uvanlig med en månedsleie på opptil 5000 kroner.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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FOKUS ∫ Kjøpesenter

En motor
i nærmiljøet
Spennende shopping, attraktive kulturtilbud – og
en sosial møteplass i lokalmiljøet. Nye Lambertseter
Senter ble akkurat den suksessen kjøpesenterdirektør
Synnøve Sterri i OBOS Forretningsbygg så for seg.
SISSEL FORNES

Ø I V I N D H AU G

H

istorien om Lambertseter
Senter er historien om
hvordan nærsenteret i
Norges første drabantby
var moden for transformasjon, og om
hvordan OBOS Forretningsbygg løste
oppgaven. Da det nye senteret ennå
kun eksisterte på arkitektenes tegnebrett, var handelslekkasjen til sentrum
på svimlende 87 prosent. Konkurransen om kundenes gunst er knallhard,
og et nytt senter måtte være attraktivt
både for beboere i blokkbebyggelsen
på selve Lambertseter og i villastrøkene
på Nordstrand. Rent visuelt måtte
senteret passe inn i omgivelsene, og
oppleves tiltalende både innvendig og
utvendig. Resultatet ble et luftig senter, med brede gangveier, mye naturlig
lys og utstrakt bruk av kvalitetsmaterialer i tre og stein.
– Vi er stolte av senteret, som har bidratt til å revitalisere livet i bydelen, sier
kjøpesenterdirektør Synnøve Sterri.
010
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LOKALT: Felles for våre sentre er at de ligger der
folk bor, og det er en viktig årsak til suksessen,
sier kjøpesenterdirektør Synnøve Sterri i OBOS
Forretningsbygg.
LUFTIG: Naturlig lys, god takhøyde og utstrakt
bruk av materialer i høy kvalitet preger nye
Lambertseter Senter. Kinoens gamle fasade i
mur er bevart og bidrar til at stedets historie
er med inn den nye tiden.

Ved siden av viktige trekkplastre har senteret en unik
butikkmiks med mange
enkeltstående motebutikker.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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FOKUS ∫ Kjøpesenter

SERVERING: Gode spisesteder gjør senteret til en
attraktiv møteplass.

012

Mer enn shopping

Der folk bor

Da nye Lambertseter Senter åpnet
dørene høsten 2010 skulle det raskt
bli en populær shoppingarena og
møteplass. Her samles barnevognmaﬁaen for sosiale treff, hit kommer
barnefamiliene for å handle og hygge
seg på lørdag formiddag, og hit legges
jakten på nytt antrekk til julebord
eller 17. mai. For ved siden av viktige
trekkplastre som H&M, Meny og
Vinmonopolet har senteret en unik
butikkmiks med mange enkeltstående
motebutikker for et publikum både
med tykk og mindre tykk lommebok,
spennende spesialbutikker og gode
spisesteder. Her ﬁnnes i tillegg et stort
og lyst bibliotek, en nyrenovert kino
og en ultramoderne Elixia, samt goder
som parkering med car wash.
– Dette er blitt et opplevelsessenter,
der shopping bare er et av tilbudene,
sier Synnøve Sterri.
Til nå har betegnelsen opplevelsessentre vært forbeholdt virkelig store
handelsdestinasjoner, med golf, badeland, bowling eller til og med innendørs skianlegg som typiske attraksjoner.
– Lambertseter Senter er et opplevelsessenter i nærformatet. Jeg tror vi vil
se ﬂere slike i fremtiden.

Kjøpesenterdirektøren understreker
at også beliggenheten er en viktig
suksessfaktor, for Lambertseter så vel
som for de andre sentrene i porteføljen. Alle ligger ved kollektivknutepunkt i boligtette områder, der OBOS
engang stod for boligutbyggingen og
senere kompletterte bomiljøet med
et handels- og servicetilbud i form av
et senter.
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Dette er blitt et
opplevelsessenter,
der shopping bare
er et av tilbudene.
S Y N N ØV E S T E R R I

– Kampen om kundene er tøff, og vi
er heldige som har våre sentre der folk
bor og ferdes, sier Sterri som påpeker
at det gjør sentrene robuste i forhold
til både konkurranse og konjunktursvingninger.
– Om renten går opp eller verdensøkonomien skjelver, så er det likevel
en del varer og tjenester folk trenger

og må ha, og det sikrer traﬁkk i
senteret hver dag, påpeker hun.
Den tradisjonelle handelen er
under press, og konkurranse kommer fra ﬂere hold, ikke bare fra andre
sentre. Økt globalisering og moderne
teknologi er i ferd med å endre folks
handlemønster. Vi reiser mer enn
noen gang, og stadig mer shopping
legges til utlandet. Ikke minst er netthandel i ferd med å ta av.
– Den økte netthandelen krever mer
av både utleier og leietaker. Så langt
ser man helt klart fordeler av ha både
fysisk butikk og nettbutikk da dette gir
kunden det beste totaltilbudet. Men
det er ingen tvil om at netthandelen
har vokst raskere enn mange forventet,
og at det nå er viktig å henge med.

Sosialt samlingspunkt
Med stadig hardere konkurranse er
det kun de mest omstillingsvillige og
best drevne sentrene som vil overleve,
mener Sterri. Hun tror fremtidens
kjøpesenter i stor grad vil se ut som i
dag, men trolig med et litt annet tilbud
og med større møteplasser og soner.
– Det går nok mot enda større fokus
på miljøet i sentrene – at det er hyggelige steder å være. Også i fremtiden vil

Vi tror en del
mennesker i området nå er i modus
for å selge villaene
sine og bo på
senteret i stedet.
S Y N N ØV E S T E R R I

ATTRAKTIV: Butikkmiksen på
Lambertseter Senter er unik, og
er en blanding av kjedebutikker
og enkeltstående butikker.

folk ut for å treffe andre mennesker.
Jeg tror også sentrene i enda større grad
enn i dag vil tilby mer innen kultur, mat
og drikke og servicefunksjoner, sier hun.
Nettopp møteplassfunksjonen er en
av nærsentrenes store styrke. For der
alle kjøpesentre kan tilby servering,
så kan nærsentrene i tillegg fungere
som møteplass i lokalmiljøet, et sted
å treffe kjente.
– Folk bruker sentrene våre mye, og
de handler mer og mer. Det er faktisk
alltid mange mennesker i sentrene,
sier Sterri.
Blir det en hvilepute for OBOS, at det
er folk i sentrene uansett?
– Absolutt ikke. Kjøpesentermarkedet
er utrolig tøft, og leietakerne har mange
muligheter. Vi må hele tiden anstrenge
oss for å være attraktive for leietakerne,
fastslår hun. – At vi har omtrent null
ledighet i våre sentre, er et uttrykk for at
vi følger med i markedet.

Høy utviklingstakt
OBOS Forretningsbygg har planer for
ﬂere av sine sju sentre fremover. På
Lambertseter er det i forbindelse med
eiendommen sør for selve senteret
igangsatt et prosjekt med kontorbygg
og bolig med næring.

– Det er nærmest en bydelsutvikling
vi har gjennomført på Lambertseter,
med bygging av det nye senteret,
ombyggingen av det gamle, og nå
kontorer og bolig, konstaterer Sterri.
På Oppsal er planen at det gamle
senteret rives, for å gjenoppstå som et
lite lokalsenter med boliger på toppen.
– Vi tror en del mennesker i området
nå er i modus for å selge villaene sine og
bo på senteret i stedet. Handelstilbudet
vi planlegger er begrenset pga de større
aktørene i området, men en stor og god
dagligvare, blomster, apotek, helsetjenester, samt baker og kafé er viktig
for lokalsenteret. Vi tror det er marked
for dette nå, sier kjøpesenterdirektøren.
– På Holmlia er vi på skissestadiet,
og ser for oss å utvide med 10 000
kvadratmeter, for å gi et bredere og
bedre tilbud til Søndre Nordstrands
befolkning. Området er modent for en
slik utvikling nå, kommenterer Sterri.
Tveita Senter ble renovert for ti år
siden, og har siden hatt noen mindre
ombygginger i forbindelse med nye
leietakere.
– Vi ser hele tiden på hvilke muligheter som ﬁnnes ved de ulike sentrene.
Vi er på hugget, forsikrer Synnøve
Sterri.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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FOKUS ∫ Kjøpesenter

Traff blink i markedet
Merethe Grimsgaard og Kristine Seel driver hver sin butikk på Lambertseter Senter.
Felles for dem begge er et grunnleggende engasjement for butikkfaget og gode dager
på jobb i bydelens nye samlingspunkt.
INGE KVIVIK

Ø I V I N D H AU G

I

den innbydende interiørforretningen Annen Etage står butikksjef Merethe Grimsgaard. Med
varm velvilje og serviceinnstilling forvalter hun et sortiment preget
av naturlige materialer. For Grimsgaard handler mye om å ﬁnne riktige
produkter for tilbakevendende kunder.
Siden starten har både inntjening og
andelen faste kunder steget jevnt, i all
hovedsak lokale kunder som med tiden
har fått et godt øye til interiørbutikken
som fører alt fra sengetøy og pyntegjenstander til lys, såpe og olivenolje.
Og dessuten et utvalg klær.
– Jeg kan tenke meg vi har en prosentandel rundt 30 prosent tilfeldige mot
70 prosent faste kunder slik det er nå.
Andelen faste lokale kunder stiger. Det
blir lenger og lenger mellom hver gang
noen kommer inn og sier «her har jeg
aldri vært før», forteller hun.

Stort lokalt potensiale
Også butikken Cortezzi opplever gode
tider. Den populære klesforretningen
med et litt sydlandsk boutique-preg er
stedet hvor innehaver Kristine Seel aller
helst tilbringer sin tid. Også hun merker
hvordan senterets proﬁl har truffet godt.
– Markedsgrunnlaget her er veldig
godt i utgangspunktet. Senteret er
etablert i et kjøpesterkt marked på
rundt 50 000 innbyggere og undersøkelser viste at handelslekkasjen innen
klær og sko tidligere var på om lag 90
prosent. Sånn sett er det mye å ta av
lokalt, forklarer Seel.

God dialog
Begge fremhever at det er godt samhold mellom butikkene på senteret.
De som jobber her har en overordnet
omtanke for kundene, spiller på lag
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PÅ TILBUDSSIDA: På Lambertseter
Senter spiller leietakerne på lag,
forteller innehaver Kristine Seel
(til v.) i moteforretningen Cortezzi
og butikksjef Merethe Grimsgaard
i interiørbutikken Annen Etage.

ANDELEN
FASTE, LOKALE
KUNDER STIGER.
MERETHE GRIMSGAARD

FOLK PÅ SENTERET

Dette mangfoldet er langt
fra kjønnsløsheten som ofte kan
forbindes med kjøpesentre.
KRISTINE SEEL

og sender kundene videre til andre
om de selv ikke har produktet kunden
etterspør – en praksis både ansatte
og kunder opplever som positivt. En
annen kilde til trivsel er god dialog
med senterledelsen og driftsapparatet.
Oppfølgingen butikkene får letter
hverdagen, synes Merethe Grimsgaard.
– Dialogen er responsiv og profesjonell. Vi får svar kjapt på forespørsler.
Ønsker vi gjøre noe utradisjonelt i
forhold til kundefremstøt i fellesarealene, er svaret i all hovedsak
positivt, sier hun.

Cecilie Kristiansen,
Christian Ask-Henriksen og lille Catrina
– Vi har nettopp vært på biblioteket og hentet en bok. Nå skal vi en
tur på apoteket. Vi bor på Manglerud. Det er ikke langt unna og du
kan ﬁnt spasere hit fra oss. Det blir gjerne til at vi drar hit, særlig
på grunn av biblioteket. Vi liker oss godt her, det er et åpent og ﬁnt
senter med mange butikker.

Appellerende mangfold
Lambertseter Senter opererer mot
et krevende publikum som enkelt
kan velge å handle andre steder. Når
senter og butikker likevel gjør suksess,
mener de to butikksjefene dette kan
tilskrives ﬂere kloke valg. For det
første er senterets tilgjengelighet
meget god. Mange går til senteret og
enda ﬂere ankommer via T-bane, med
stopp i umiddelbar nærhet. De som
kjører bil kan parkerer praktisk oppå
senteret – eller like godt levere bilen
til vask mens de handler. Like viktig
er imidlertid solide avgjørelser rundt
kjøpesenterets proﬁl. Butikksjefene
mener butikkmiksen av store kjeder
og særpregede nisjeforretninger kombinert med omfattende kulturtilbud
gjør at senteret på kort tid har klart å
utfordre sentrum som konkurrent.
– Vi har treningssenter, bibliotek,
kino og vinmonopol i et romslig og
moderne utformet miljøsenter. Dette
mangfoldet er langt fra kjønnsløsheten som ofte kan forbindes med
kjøpesentre, sier Kristine Seel.
– Dette er nesten som et samfunnshus –
bare med handel i tillegg, smiler hun.

Freddy Westbye,
Oddvar Sveen og Karl
Johan Reitan
– Vi har tre damer som er et eller
annet sted på senteret her og
handler. Vi er pensjonister og kan
gå på kafé, treﬀe kjentfolk og
kose oss. Alle bor i nærheten og vi
møtes her fordi senteret ligger midt mellom der vi bor. Mange vi har
snakket med er veldig fornøyde med Lambertseter Senter.

Elisabeth Beck
– Jeg bor omtrent tre minutter unna og
bruker senteret mye. Jeg trener jevnlig
på Elixia her borte og er ofte innom for
å handle – og i dag er jeg på jakt etter
treningsklær. Det er helt supert å ha et
så bra tilbud så nært. Hvis jeg skulle
ønske meg noe, ville det kanskje være
å få litt ﬂere billigbutikker hit. Senteret
har veldig mange ﬁne forretninger, men
man har ikke alltid råd til å bruke så mye penger. Jeg kunne også
tenke meg en skikkelig junk food-kjede her. Da blir det helt perfekt!
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INTERVJUET ∫ John Tørres Thuv

Et nytt kapittel
Allerede 15 år gammel drev han butikk. Nå råder John Tørres Thuv over 107 ARK-butikker
og har tatt opp konkurransen mot verdens ledende netthandel.
SISSEL FORNES

B

utikkene ligger spredt fra Alta i nord til
Kristiansand i sør. Innen netthandel har
ARK blitt den største av bokkjedene og de
har erobret bortimot halvparten av e-bokmarkedet i Norge. En egen brukervennlig app gir
kundene tilgang til hundretusenvis av norske og
engelske e-bøker. ARK er rett og slett overalt. Helt
i tråd med planen til administrerende direktør John
Tørres Thuv.
– Det er tilgjengeligheten som er det unike med
ARK, i dobbel forstand. Vi er der folk er, fysisk og
digitalt, og er dessuten bokhandel for folk ﬂest,
forklarer Thuv. Han har ledet kjeden siden oppstarten
for 13 år siden, der de siste årenes teknologiske
sprang allerede har endret bransjen, folks handlemønster og medievaner.
– Bransjen har aldri vært mer gøyal, spennende, lærerik eller utfordrende enn den er nå. I ARK er ambisjonen å bruke ny teknologi og vår egen kultur og kraft til
å utvikle et enda bedre tilbud til kundene, sier han.
Ambisjonene er det med andre ord lite å si noe på.
Ikke resultatene heller. I løpet av de siste to årene
har kjeden hatt en vekst på 26 prosent. Det gleder
kremmersjelen Thuv.
– Jeg elsker å selge. Det har jeg alltid gjort, innrømmer han.
John Tørres Thuv ﬁkk nemlig smaken på salg og
butikkdrift allerede da han som 15-åring drev en
iskiosk i hjembyen Bodø. Etter skolegang og studier
på BI ble det først jobb i klesbutikk, før han ble fanget
opp av Narvesen. Først med kioskdrift i hjembyen,
deretter bar det sørover til Oslo og nye oppgaver i
kjeden. Det skal innrømmes at noe av beveggrunnen
her var en dame han møtte på et julebord i Oslo. Det
første endte med en posisjon i ledergruppa i Narvesen
da han var 27 år, det andre med familielykke. Det ble
totalt ti lærerike år i Narvesen, før muligheten til å
lede en ny bokhandlerkjede bød seg.
– Det etableres ikke så mange kjeder i Norge. Jeg
har vært ufattelig heldig som har fått være med på
denne reisen og er veldig stolt og fornøyd med det vi
har fått til så langt.
Det mangfoldige underholdningstilbudet i dagens
tallrike kanaler har ennå ikke parkert boka, ifølge
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JAN LILLEHAMRE

FA K TA

BOKA JEG IKKE
GLEMMER:
Stormenes tid av Ken
Follett. Det er ingen
tradisjonell krim. Jeg har
mer sansen for historiske
romaner, krydret med
spenning.

SISTE KULTUROPPLEVELSE:
Fotoutstilling på Majorstua. Se neste punkt!

PÅ FRITIDEN:
Er jeg nok fotoentusiast.
At jeg er glad i det visuelle
er nok en arv hjemmefra,
idet far drev reklamebyrå og vi har hatt ﬂere
kunstnere i slekta.

ANTALL KAFFEKOPPER DAGLIG:
5–6 kopper. Jeg har gjort
meg ferdig med de øvrige
lastene …

PÅ EN SØNDAG?
En tur, uten tvil.
I Østmarka.

Thuv, som forteller at det gis ut ﬂere titler enn noen
gang. Folk leser også mer enn noensinne. Han mener
det ﬁnnes ﬂere årsaker.
– En ting er at vi har høyere utdanningsnivå som
også bidrar til mer lesing. Men så har også boka noe
ved seg, en ro, som kanskje bidrar til balanse i den
digitale hverdagen, poengterer han.
Bokkjededirektøren selv konsumerer mest av alt
faglitteratur. Han har medarbeidere som leser langt
mer enn ham selv.
– Heldigvis. Sånt sett er jeg veldig glad for at jeg
havnet i denne bransjen. Langt de ﬂeste ansatte hos
oss elsker nemlig det de selger. Noe av det jeg liker
aller best med denne jobben, er å ha så dyktige og fantastisk engasjerte medarbeidere, kommenterer han.
Som leder er han opptatt av å sette tydelige og
inspirerende mål, som gir medarbeiderne utviklingsmuligheter og følelse av eierskap. Og Thuv sikter
gjerne høyt, som når han har satt seg fore at ARK
skal være den bokhandlerkjeden i verden som
best møter den digitale revolusjonen. Akkurat det
innebærer å konkurrere mot Amazon.com, verdens
største netthandel og bokhandel.
– Det handler om tilgjengelighet og nærhet til kunden, om utvalg, kvalitet og kommunikasjon, butikker
og digital løsninger som sammen gjør at kundene vil
velge oss. Tross alt har vi hjemmefordelene, idet vi
kjenner de norske forfatterne, forlagene, bøkene og
ikke minst leserne, forklarer han.
ARK løste utfordringen med en app for e-bøker og
et nytt tilbud som forener nett og butikk: bestill på
nettet, hent i butikk. Altså en løsning som også skaper
traﬁkk i butikk, og gjør at kundene får boken raskere.
– Vi skal klare å levere raskere og bedre enn
Amazon. De fysiske butikkene er fortsatt avgjørende,
og netthandelen gjør dem bare enda bedre. Det er
viktig å være der folk er, på kjøpesentre, ikke minst
på de sentrene som ligger i nærheten av der folk bor,
understreker han.
Kjededirektøren innrømmer at han enn så lenge
selv foretrekker å lese på papir. Det er heller ikke
noe mål at ﬂest mulig skal velge e-bøker.
– Jeg vil at du skal lese. Men det er ikke mediet som er
poenget, men innholdet. Og opplevelsen, selvsagt.

BRANSJEN HAR
ALDRI VÆRT MER GØYAL,
SPENNENDE, LÆRERIK
ELLER UTFORDRENDE
ENN NÅ.
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PROSJEKTER ∫ Scandic Ørnen Hotel

Bergens nye storstue
OBOS Forretningsbygg har bygget Bergens største hotell,
og nå står det endelig klart til å ta imot gjestene.
EDDIE CHR. THOMAS

K E N N E T H F L AT E N

Ø

rnen har landet! 2. mai 2014 sjekket de
første gjestene inn på Scandic Ørnen
Hotel, Bergens nye hotellstolthet.
Hotellet har en meget sentral beliggenhet, med gangavstand til både ﬂybussen, jernbanestasjonen og Bybanen. Grieghallen, Bergen Kunstmuseum og Bergen Storsenter er blant hotellets
aller nærmeste naboer.

FA K TA

Scandic
Ørnen Hotel

Høyt og luftig

Åpnet 2. mai 2014

Det er OBOS Forretningsbygg som har bygget og
som eier hotellet, mens det er hotellkjeden Scandic
som skal drive det. Det er litt av et palass som venter
de besøkende.
Med sine 368 rom fordelt på 13 etasjer og konferansefasiliteter for 700 deltakere, blir dette Bergen
sentrums aller største hotell. Hotellet får restaurant
og bar i 13. etasje, med store vinduer og en spektakulær utsikt over både by, hav og fjell. Det er laget
plass til å sitte ute både i 13. etasje og i 9. etasje, slik
at man kan kose seg med en forfriskning mens man
nyter været og utsikten fra byens tak.

368 rom, 13 etasjer.
Én toetasjers suite,
seks juniorsuiter og
36 deluxe-rom.

Treningsrom

Ørnen har landet
Hotellets utforming er en attraksjon i seg selv. Det
innvendige atriet gir et veldig luftig inntrykk, og
du kjenner virkelig suget i magen når du står ved
rekkverket i 13. etasje og titter ned mot resepsjonsområdet.
En interiørarkitekt fra Niels Torp Arkitekter har
bistått i arbeidet med utmykningen av hotellet, samt
valg av møbler på rom og i fellesarealer. Spesielt ﬂott
har loungeområdet i 1. og 2. etasje blitt, med blant
annet spesiallaget italienske tepper, designsofaer fra
Erik Jørgensen, Tacchini-stoler og CH07-stoler av
Carl Hansen.
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På alle gjesterommene henger storslagne bilder tatt
av fotograf Thomas Morel av ørn og andre rovfugler,
mens en ﬁlm av en ørn i ﬂukt er et sentralt element i
hotellets lobby. I 9. etasje ﬁnnes et velutstyrt treningsrom, hvor du kan nyte utsikten mens du tar en økt
på tredemølla.

Roast og Toast
Hotellet har ikke mindre enn tre restauranter som
alle har sitt eget konsept og særpreg. Lobbyrestauranten Toast serverer ulike toast fra hele verden

Tre restauranter.
350 spiseplasser i
hovedrestauranten

Kapasitet til 700
konferansedeltakere

F OTO : H E LG E S KO DV I N

STORSTUE: Bergens
nye storhotell blir et
landemerke i bybildet
og er en fryd for øyet
både fra utsiden og
innsiden.

Vi har allerede merket at
Ørnen har blitt en «snakkis».
DAG J A R L E A K S N E S , R E G I O N A L D I R E K TØ R I O B O S B E R G E N O G H O R DA L A N D

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

019

PROSJEKTER ∫ Scandic Ørnen Hotel

GLAD: Regiondirektør Dag
Jarle Aksnes i OBOS Bergen
og Hordaland.

VI TROR PÅ
SUKSESS

ROVFUGL: På alle rom henger bilder
av ørner og andre rovfugler tatt av
fotograf Thomas Morel.

samt et rikholdig og variert utvalg av kaffe. Toast har
rundt 30 sitteplasser og vil også være tilgjengelig for
forbipasserende som ønsker en lett og kjapp lunsj.
Hotellets hovedrestaurant, hvor også frokost- og
lunsjserveringen ﬁnner sted, ligger i 2. etasje og
har rundt 350 sitteplasser. Restauranten har navnet
Aquila, det latinske navnet for ørnen. Serveringen
her blir en opplevelse i seg selv, kokkene vil møte
gjestene ansikt til ansikt mens de tilbereder og
serverer maten. Det er satt av rikelig med plass ved
matfatene, så faren for kø ved buffeten er minimal.
Juvelen i matkronen er kanskje likevel Roast i 13.
etasje, hvor menyen hovedsakelig er basert på grilling og røkte smaker. Kombinert med den fantastiske
utsikten, vil dette garantert bli en matopplevelse
man husker lenge!

LOVER GODE
OPPLEVELSER
– Ørnen skal fylles med
gode opplevelser, basert
på de tre m’ene: mat,
mennesker og møter.
Det sier hotelldirektør
Sølvi Solmunde. Hun
ønsker at det nye hotellet
020

skal bli en møteplass for
mennesker, både gjestene,
de ansatte og ikke minst
bergenserne.
– Vi skal ha et sterkt
fokus på at møtene mellom
menneskene på hotellet
skal bli gode opplevelser,
og da snakker vi om både
de planlagte og formelle
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UTSIKT: På toppen av hotellet blir det både takterrasse og
utesevering og man kan nyte utsikten mot så vel Ulriken
og Løvstakken som Bergen sentrum og Nordsjøen.

møtene, men også de mer
tilfeldige og uformelle, slår
Solmunde fast.
Hun gleder seg til å vise
frem den nye storstua til de
besøkende.
– Dette har blitt et helt
fantastisk bygg med mye
lys og luft og ikke minst en
storslagen utsikt, så det er

med stolthet og glede vi
nå endelig er i gang med
driften, sier Solmunde.
Og Ørnen har så absolutt
fått en «ﬂying start». Allerede før åpningen hadde
man solgt over 22 000
romdøgn og de første
konferansegjestene har
for lengst booket seg inn.

I OBOS Forretningsbygg
har man sett frem til
hotellåpningen med
glede og forventning.
– Bergen er brennaktuell både som
turistdestinasjon og som
arena for konferanser og
møter, så etterspørselen
etter hotellsenger er
stor. Vi har derfor stor
tro på at dette blir et vellykket og lønnsomt prosjekt, sier regiondirektør
Dag Jarle Aksnes i OBOS
Bergen og Hordaland.
Han håper bergenserne vil trykke det nye
hotellet til sitt bryst.
– Vi har allerede
merket at Ørnen har
blitt en «snakkis»,
og jeg regner med at
mange bergensere vil ta
turen hit for å ta dette
ﬂotte bygget med den
fenomenale utsikten
nærmere i øyesyn,
sier Aksnes.

OPPLEVELSER: – Ørnen
Hotel skal fylles med gode
opplevelser, lover hotelldirektør Sølvi Solmunde.

LUFTIG: Med 13 etasjer ned til
resepsjonen får du virkelig en
luftig følelse når du bøyer deg
over rekkverket og titter ned.

FA K TA

Om
prosjektet

BYGGESTART:
Riving og klargjøring av
tomten startet høsten
2011, grunnarbeidene
startet januar 2012.

km²
STØRRELSE:
Tomten (ligger i Lars
Hillesgate) er på 1745
kvadratmeter, hotellets
bruksareal er på 17 642
kvadratmeter

En interiørarkitekt fra Niels Torp Arkitekter har
bistått i arbeidet med utmykningen av hotellet.
ANSATT ETTER
SPEED-DATING
Hotelldirektøren tok statsminister Erna Solberg på ordet,
lot CV være CV og satset heller på å gjennomføre 1000
jobbintervjuer på én dag!
Rundt 150 mennesker har
fått sin arbeidsplass på Ørnen.
– Vi ønsket å ﬁnne de aller
beste medarbeiderne, og gjennomførte derfor en litt utradisjonell rekrutteringsprosess,
forteller Sølvi Solmunde.
Tidligere i vinter inviterte
man alle jobbsøkerne til å
møte opp på en åpen rekrutteringsdag.
– Vi ﬁkk nok litt hakeslepp
da vi så hvor mange som
hadde møtt opp, men det viste

seg at dette var en svært
interessant og spennende
måte å få tak i nye medarbeidere på, sier Solmunde.
Hun mener det ofte kan
være en fordel å kunne møte
jobbsøkeren ansikt til ansikt,
i stedet for å måtte ta stilling
til en persons egnethet kun
ved å lese en søknad eller se
på en CV.
– Kanskje har noen også et
hull i CV-en, slik statsminister
Erna Solberg poengterte i
sin nyttårstale. Ansettelsesprosessen gjorde at vi fanget
opp dyktige medarbeidere vi
kanskje ellers ikke ville funnet,
sier Solmunde, som føler seg
trygg på at hun har fått på
plass en meget serviceminded
og hardt arbeidende stab.

UTBYGGER:
OBOS Forretningsbygg AS

ENTREPRENØR:
Veidekke ASA

ARKITEKT:
Niels Torp Arkitekter

kr
KOSTNADER:
800 millioner kroner

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

021

MENINGER
OBOS-historie er Oslo-historie

Byliv på senteret
I enkelte kretser nærmest kappes man om å mislike kjøpesentre. Kjøpesenteret blir stående som
selve symbolet på vulgært masseforbruk, bruk-og kast-mentalitet og meningsløst tidsfordriv – og
i tillegg beskyldt for å ta knekken på byene.
ANNE-KRISTINE KRONBORG

OBOS

DE TREKKER FOLK BORT fra sentrum, hevdes
det, inn i bilen og ut i periferien. Kjøpesentrene
er anti-urbane i sitt vesen og utgjør som sådan en
trussel mot bylivet!
Men man skal vokte seg vel for å skjære alle
over én kam. Det gjelder også kjøpesentre. For
det ﬁnnes også de som tvert imot skaper byliv.
Her snakker vi ikke om shoppingmastodonter i et
traﬁkkteknisk sett gunstig ingenmannsland, men
om drabantbysentrene. De brakte en touch av
moderne byliv inn mellom blokkene, furutrærne
og bergknausene og gjorde de nye boligbyene til
litt mer by, litt mer et sted.
Det begynte med Lambertseter. I 1950 la arkitekt Frode Rinnan frem en plan for det han kalte
«en forstad til Oslo med ti tusen innbyggere».
Planen ble lest med stor iver, for Lambertseter
representerte noe helt nytt. Her skulle det bygges
en hel liten by i byen, med moderne boliger,
grønne gressplener og frisk luft. Og et eget sentrum med butikker og spisesteder, helsetjenester
og offentlige kontorer, bibliotek, samfunns- og
kulturhus, kirke og idrettsanlegg, kort sagt alle
velferdsstatens kjernefunksjoner på ett brett.
I en tid med stor bolignød og ditto mangel på
bygningsmaterialer tok sin tid å få realisert det
hele, men i 1958 kunne folk på Lambertseter
så smått begynne å ta farvel med ﬁskebussen,
bankbussen og de andre provisoriene. «I løpet
av våren dukker det opp noe sensasjonelt nytt på
Lambertseter, idet det store og hypermoderne
butikksentret, det aller første i etterkrigstidens
norske drabantbyliv blir ferdig», skrev Dagbladet
forventningsfullt i mars 1958. Den offisielle åpningen fant sted i september samme år, og ble litt
av en folkefest. Arbeiderbladets reporter lot seg i
hvert fall rive med: «Da mørket falt på strålte det
lys fra alle de nye forretningsvinduer i sentret,
alle moderne innredet, og med variert og smakfull appell til de tusener nyﬁkne og forhåpentlig
fremtidige kunder. Jo, Lambertseter var med ett
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FA K TA

Anne-Kristine
Kronborg
Kronikkforfatteren er kunsthistoriker og har blant annet
forfattet boken OBOS 100
borettslag 1929–2013.
Dette er er en fortelling om
hvordan det moderne Oslo ble
til og om hvordan det urbane
hverdagslivet ﬁkk en ny form.
Det er en fortelling om arkitekter og arkitektur, om politikken,
husbanken og boligsamvirket –
om den enestående byggingen
av velferdsstaten.

Hvis vi tenker
etter, hva er det
vi opplever en
lørdags formiddag på senteret?
I trengselen og
all ståheien, er
det ikke noe av
stemningen fra
markedsplassen?

blitt ’mer by’ efter servicesenterets innvielse.»
Og slik fortsatte byutviklingen opp gjennom
hele etterkrigstiden og helt fram til 1980-tallet. Nye boligbyer grodde opp i imponerende
tempo; Oppsal, Manglerud, Tveita, Romsås,
Hovseter, Furuset. Alle ﬁkk de sitt kommersielle og kulturelle omdreiningspunkt i form av
et bydelssenter. Det aller største og ﬂotteste av
dem var Tveita-senteret. Det åpnet 18. november
1970, og var landets første overbygde butikk- og
servicesenter. Her fantes alt under ett tak –
butikker, spisesteder, frisør, lege, samfunnshus
og sosialkontor og til og med T-banestasjon.
«Tenk å kunne vandre fra forretning til forretning uten å bli våt eller fryse», skrev Aftenposten
begeistret, og konkluderte med at Tveita hadde
fått et «supert senter».
Med sine glassdører og rulletrapper, snackbarer
og ﬂaskeautomater, selvbetjeningsbutikker og
stadig større utvalg av varer og tjenester sier det
seg selv at de nye bydelssentrene ble populære.
I handlegatene på sentrene kunne man oppleve
den bymessige tettheten man måtte klare seg
uten mellom blokkene. Her var det ting å se på,
steder å møtes. Her var det folk, liv og røre. Her
skjedde det noe. Her var det byliv, rett og slett.
Og byliv, det har nå en gang alltid hengt
sammen med handel. Uansett om det foregår
innendørs eller utendørs, i gamle bykjerner eller
nye drabantbyer, så er det noe urbant i det å gå på
shopping. I riktig gamle dager foregikk handelen
på markedet et par ganger i året. På markedsplassen ble kjøp og salg kombinert med fest og
underholdning, og i markedsvrimmelen kunne
man glemme hverdagslivets slit og stev en stakket
stund. Med industrialiseringen kom muligheten
og behovet for en jevn vareomsetning, og slik
oppsto den typiske storgata med butikker på
rekke og rad. Storgata ble en magnet for alle, og
hadde man ikke noe å kjøpe for, så kunne man i
hvert fall treffes, promenere og bedrive vindus-

Med sine glassdører og rulletrapper, snackbarer og ﬂaskeautomater, selvbetjeningsbutikker og stadig større utvalg av varer
og tjenester sier det seg selv at de nye bydelssentrene ble populære.

NY ATTRAKSJON: Åpningen
av Tveita Senter, EPA 1970

shopping. Etter hvert dukket også de fornemme
magasinene og de hypermoderne varehusene
opp, og også de ble attraksjoner og møtesteder.
Og så, i takt med byveksten, den storstilte
boligbyggingen og utbyggingen av T-banen og
veinettet, ﬁkk vi drabantbysentrene. De representerte noe nytt, men tok samtidig alle de gamle
urbane handelsformene opp i seg. Som ektefødte
barn av velstands- og forbrukersamfunnet var
de like moderne og velutstyrte som de klassiske
varehusene. Og hvis vi tenker etter, hva er det
vi opplever en lørdags formiddag på senteret?
I trengselen og all ståheien, er det ikke noe av
stemningen fra markedsplassen? Og det å gå fra
butikk til butikk opp gjennom etasjene, det er da
ikke så veldig annerledes enn å ﬂanere nedover
langs storgata? Bare lysere, varmere og tørrere.
I de nye boligbyene ble senteret varehus,
markedsplass og storgate i ett. Og med så mye
byliv på ett sted, blir det feil å kalle dem antiurbane. Problematisk blir det først når handelen
og byen helt skiller lag, når sentrene stikker av og
lukker seg inne med all urbaniteten sin. I 2013
viet fagbladet Arkitektnytt et helt nummer av
bladet til temaet kjøpesenter. Man konkluderte
med at kjøpesentre er kommet for å bli og at
arkitektene – tradisjonelt en svært kjøpesenterﬁendtlig gruppe – burde komme på banen og
sørge for at de blir så gode som mulig. Kanskje de
har noe å lære av Oslos byplansjef Erik Rolfsen
som i samme blad, men femti år tidligere, skrev
om hvor viktig det var å skape «markedsstemning
og godværsstemning» i de nye bydelssentrene.
Utfordringen den gang var å bygge nye byer på
jomfruelig mark. I dag er det å blåse nytt liv i
gamle, nedslitte bystrøk. De vil også trenge sine
møtesteder, markedsplasser og storgater. Noen av
dem vil sikkert bli i senterform. Forutsatt at de blir
godt planlagt og omsorgsfullt utformet vil kjøpesentrene neppe legge byen øde, men tvert imot
bidra til å gjøre den til et ﬁnt sted å være.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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DUELLEN
Byutvikling

Riving vs. bevaring

F OTO : N T B / S C A N P I X

Hva taler for å rive og hva taler for å bevare Regjeringskvartalet?
Vi har spurt to aktører som står på hver sin side i debatten.
Høyblokkas skjebne og konsept for regjeringskvartaler
skal ifølge Regjeringen fattes før sommeren.
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Martin Mæland

Ola H. Fjeldheim

Konsernsjef i OBOS

Generalsekretær i
Fortidsminneforeningen

Martin Mæland har tatt tydelig standpunkt for bygging av nye kontorer
for regjeringsansatte og har dessuten
engasjert seg i debatten om terrorsikring og stenging av bygater.

Ola H. Fjeldheim mener
Høyblokka har en soleklar og
betydelig verdi som monument,
symbol og kulturminne.

Åtte av ti arkitekter
mener Høyblokka
bør bevares. Bør
samfunnet lytte?

Absolutt. Det er sjelden arkitektene er så samstemte og tydelige i bevaringsspørsmål. Men det
handler om mer enn arkitektur, det handler også
om historie og identitet. De ﬂeste argumentene
taler for bevaring.

I hvor stor grad
skal man vektlegge byggets
symbolverdi?

Det er bare å ta seg en kikk rundt i sentrum ellers
for å skjønne at symbolbetydningen ved nesten
alle bygg her er viktig. Og dette er et av de tre
mest symbolladde byggene i hovedstaden. Knapt
noen andre land i Europa ville i det hele tatt hatt
diskusjonen om riving.

Det høres logisk ut og samsvarer med våre
erfaringer.

Det vil bli billigere
å rive og bygge nytt
enn å bevare – og
kanskje sikrere.
Betyr det noe?

De regnestykkene er positivt feil, det vil ikke bli
billigere. Og klimaberegningene må med i regnestykket, noe som også går klart i favør av bevaring
og gjenbruk.

Riving og bevaring må alltid vurderes ut fra
hva som gir mest samfunnsnytte.
Det vil alltid være røster som vil kritisere
avgjørelser om riving.

Empirekvartalet i
Vika ble revet fordi
det var «upraktisk».
Risikerer vi å angre
på riving?

Vi vil garantert angre på et så solid feilgrep. Fortidsminneforeningen har gjennom 170 år jobbet med å se
bevaringsverdier før resten av samfunnet. Mange steder angrer man på riving, knapt noen steder angrer
man på bevaring. Riving av regjeringskvartalets H og
Y vil være det største feilgrepet siden 1800-tallet.

Ja, sikkerhetstiltak må veies opp mot andre, viktige
hensyn, som å legge til rette for en levende by som
ikke er delt i to, slik Oslo i praksis har vært i tiden
etter terroranslaget mot høyblokka. Risikoen for anslag
mot departmentene er ikke nødvendigvis høyere enn
den er for andre proﬁlerte bygg og virksomheter.

Mye av regjeringskvartalet er fortsatt
avstengt. Tar
sikkerhetshensyn
overhånd?

Det skal ikke jeg mene for mye om. Men det er et
paradoks at vi bruker store ressurser på å sikre oss
mot gårsdagens trusler.

Nå har byen og nasjonen en sjanse til å få nye og
funksjonelle regjeringskontorer som både ivaretar
behovet for tidsriktig og sikre arbeidsplasser for statsadministrasjonen, samtidig som dette planlegges og
bygges slik at en stor del av byen ikke blir avstengt og
død og deler byen i to for resten av befolkningen.

Dersom høyblokka bevares, risikerer vi at den blir
stående midt i en bastion av et nytt regjeringskvartal, fjern og utilnærmelig for byens befolkning.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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FOTOREPORTASJEN

Kværnerbyen

HETT: Det er laget et eget kulturprogram for Kværnerbyen, noe som
bidrar til å skape liv og røre i den
nye bydelen. Eksempelvis ender den
årlige lysvandringen langs Alnaelva
opp ved vannspeilet i Kværnerbyen.
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Beste østkant

Bli med til Kværnerbyen hvor OBOS har transformert
et gammelt industriområde og bygget moderne og arealeffektive kontorlokaler, næringsbygg og boliger.
EDDIE CHR. THOMAS

T H O M A S B J Ø R N F L AT E N O G Ø I V I N D H AU G
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FOTOREPORTASJEN

Kværnerbyen

Vi føler at vi blir hørt, og hvis det er noe som
trenger å ordnes, er utleier raskt på ballen.
A R I A N E S PA N D OW, M E D E I E R I A M E S TO

TRIVES: Ariane
Spandow, medeier i Amesto, er
svært fornøyd
med lokalene.

TØFT: Den gamle industrihallen har
beholdt sitt røﬀe og tidstypiske ytre,
samtidig som det er bygget moderne
og eﬀektive kontorlokaler inne.

A M E ST O:

– Beliggenhet og pris avgjorde
– BELIGGENHETEN, PRIS og at Kværnerhallen
er et miljøbygg var avgjørende for at vi ﬂyttet
hovedkontoret vårt hit.
Det sier Ariane Spandow, medeier i Amesto,
som leier rundt 3000 kvadratmeter over to etasjer
i Kværnerhallen. De ﬂyttet inn april 2013, og
Spandow har inntrykk av at de rundt 200 Amestoansatte har funnet seg vel til rette og trives godt.
– Det kjennes veldig trygt å være leietaker i
Kværnerhallen. Vi føler at vi blir hørt, og hvis det
er noe som trenger å ordnes, er utleier raskt på ballen. Den fantastiske kantina her, er selvsagt et stort
pluss. I tillegg er det veldig enkelt å komme seg hit
både for de ansatte og våre kunder, sier Spandow.
Amesto har satset mye på kunst og utsmykning
av lokalene sine. Amesto driver blant annet med
forretningssystemer, økonomi- og HR-tjenester,
oversettelses- og tolketjenester samt rekruttering
og konsulentutleie.
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KUNST: OBOS Forretningsbygg strekker seg langt for å
imøtekomme leietakernes ønsker om å sette sitt eget preg på
lokalene. Amesto har innredet lokalene sine med designmøbler
og kunst, blant annet ﬂere malerier av Håkon Bleken, og som
på dette bildet, en bronsestatue av Nina Sundbye.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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FOTOREPORTASJEN

Kværnerbyen

Det kjennes veldig trygt å være
leietaker i Kværnerhallen.
A R I A N E S PA N D OW, M E D E I E R I A M E S TO

GRØNT: ISS hadde behov for å samlokalisere sine avdelinger i Oslo og
var Kværnerhallens første leietaker da de ﬂyttet inn i november 2012.
ISS leier hele sørenden av bygget, det vil si 5622 kvadratmeter over ﬁre
etasjer. Rundt 370 ISS-ansatte har sitt arbeidssted i Kværnerhallen.
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I FRED: ISS satser på et åpent
kontorlandskap, men har ﬂere rom
der de ansatte kan ta en uforstyrret
telefonsamtale eller holde møter.

FA K TA
Kværnerbyen
OBOS skal bygge 1800 boliger og
55 000 kvadratmeter næringslokaler
på den gamle industritomta til Kværner
Brug. Byggingen startet i 2007.

Kværnerhallen
130 meter lang, 30 meter bred, 4 etasjer
15 500 kvadratmeter kontorlokaler.
Ferdigstilt sommeren 2012.
Cirka 18 måneders byggetid.
Leietakere:
Amesto, ISS, Oras og Fitness Room.
Cirka 3000 kvadratmeter ledig.

Vil du leie her?
Kontakt Terje Arnesen,
OBOS Forretningsbygg på
telefon 91 82 71 82 eller
e-post terje.arnesen@obos.no
Se mer på www.ofb.no

SIGNAL: Kværnerhallen er blitt et
signalbygg og et helt sentralt element i
bebyggelsen når OBOS transformerer den
gamle industritomta til en helt ny bydel
med boliger og næringslokaler.

FARGERIKT: Amesto
har laget ﬂere tidsriktige sosiale soner med
skarpe farger. Disse
blir ﬂittig brukt både til
kaﬀepauser og litt mer
uformelle møter.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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HISTORIE Kværner Brug
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I N D US T R I

Ikke bare rør
T Y R A T. T R O N S TA D

UKJENT

DET VAR IKKE småsaker, det
som ble konstruert og bygget
ved industribedriften Kværner
Brug. Som en av Oslos største
arbeidsplasser gjennom tidene og
grunnlagt av Oluf Onsum i 1853,
har bedriften vært en viktig del av
Oslohistorien. Men betydningen
slutter ikke der. Over hele landet
ﬁnnes det kraftverk med turbiner
og rør som har blitt produsert ved
Kværner. Dette røret er kanskje
fortsatt i bruk et sted, for å lede
vannmassene gjennom? Bildet
er ett av mange som ble funnet
da OBOS startet arbeidene med
transformasjonen av den gamle
industritomta til boligområde. Nå
er det femte kvartalet i Kværnerbyen under bygging, men verken
utbyggeren OBOS eller beboerne
har glemt stedets historie. Biter
og stykker av industrieventyret er
fortsatt bevart.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Alt du kan ønske deg av eiendomsservice!
Om vår alder betyr noe, så har vi gjort en ærlig innsats i ﬂere bransjer siden 1965. Vår visjon er at
erfaring skaper trygghet. Tillit skaper forventninger. Vi har totalløsninger på det meste av hva enhver
gårdeier, ethvert borettslag og sameie trenger. Kvalitetsbevisste innkjøpere er vi oppvokst med.
Vårt valgspråk er; “I trygge hender”. Gårdpass er i dag delt opp i fem avdelinger. Alle utstyrt med
det beste av verktøy innen sitt arbeidsfelt.

=rYY`KKPUNMed vårsolen kommer gjerne mange nye oppgaver frem i dagen. Da har vi en stor
og velutstyrt avdeling klar. Med maskiner tilpasset alt fra trange lave garasjer, til feiing av ﬂyplasser.
Gjelder det feiing/spyling av garasjeanlegg? Vi har i dag de mest moderne maskiner som ﬁnnes!
Våre maskiner vasker og skurer garasjer, parkeringshus og lager m.m. De blir rene og støvfrie.
.Y¥U[HUSLNN Vinteren kan “skjule mye”. Er den borte, kommer det gjerne frem “grønne jobber”.
Gammelt løv, ugress, brukne prydbuskgreiner og andre småting – det skjemmer helhetsintrykket.
Vi gjør mange former for vedlikehold: Asfaltarbeider, legger kantstein og ﬁkser helleganger m.m.

=HR[TLZ[LY[QLULZ[LY Vi har mange erfarne vaktmestere; på heltid, noen timer, evt. ferieavløser.
Alle med egen bil og verktøy. Med lang erfaring innen næringsbygg, boligsameier og borettslag.
Alt utført iﬂg. vaktmesterinstruks. Vi hjelper også til med vedlikeholdsplaner, evt. årlig oppfølging.
(]MHSSZOrUK[LYPUNRiktig håndtering og gjenvinning/gjenbruk blir stadig mer viktig og kontrollert.
Vi har lang erfaring og viten om hvordan alt kan samles, håndteres og leveres på best mulig måte.
Oppsamlingsrutiner, og hva som kreves av beholdere og containere. Kort sagt, den rette løsning.
Vi kan tilby alt av containertyper: Åpne, lukkede, låsbare, store, små og til og med komprimator.

=PU[LYSnø, brøyting, salting, strøing og bortkjøring. Vi er en betydelig aktør – døgnbemannet
i Oslo, Bærum og Lørenskog m.ﬂ. Alt av nødvendig utstyr, både for små og store vinteroppgaver.
Avtalebasert – til fast pris. Mannskap/maskiner dekker alt fra manuell snørydding til store plasser.

=LYRZ[LKFor at ikke uhell, stopp og andre små og store problemer skal sette oss ut av spill,
har vi ﬂere velustyrte servicebiler med alt nødvendig utstyr. Hele tiden klar for å “holde hjulene i gang”.
Vedlikehold og reparasjoner – også hos kunder og samarbeidspartnere. Hele døgnet – året rundt.

I dag er vi en del av OBOS-konsernet. Vi er en trygg samarbeidspartner.

Du treffer oss på: 23 17 85 00
Vi håper å høre fra deg for en uforpliktende samtale.
Kontakt oss gjerne på e-post: ÄYTHWVZ['NHHYKWHZZUV

MANGE
SMARTE
TIPS

GUIDE
GJENVINNING

FØR OG ETTER

E N E RG I T I LTA K

J U S : E K S P E R T E N G I R D E G S VA R

MILJØGIFT

Pass på
pærene

F OTO : Å S A M A R I A M I K K E L S E N

LYSSTOFFRØR OG sparepærer
inneholder verstingstoffet kvikksølv – noen tusendels gram som må
være der for at de skal virke. Derfor
er det ekstra viktig å gjenvinne
slike produkter slik at miljøgiften
ikke slippes ut i naturen og gjør
skade. Dessverre er vi altfor dårlige
til å levere inn lyskildene. Bare 4–5
millioner av de nærmere 50 millioner lyspærene som kastes hvert
år blir forsvarlig tatt hånd om.
Fra 1. september 2012 ble det
forbudt å importere og produsere glødepærer. Årsaken er at de
bruker mye strøm sammenlignet
med alternativene. Det ﬁns tre
tilgjengelige alternativer i dag:
halogenpærer, sparepærer (også
kalt kompaktlysrør) og LED-pærer.
Halogen- og LED-pærer inneholder ikke kvikksølv, men både disse
og de gamle glødepærene kan
inneholde små mengder andre
miljøgifter. Fordi alle lyspærer og
lysstoffrør inneholder eller kan
inneholde farlige stoffer, er det
viktig at de ikke kastes i søpla, men
sorteres som elektrisk/elektronisk
avfall (EE-avfall).

PSST!

DE SISTE 20 ÅR HAR MENGDEN AVFALL FRA HUSHOLDNINGENE BLITT DOBLET.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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GUIDE avfallshåndtering

Skyver ressursene foran seg
Det er penger å spare på avfallet. Her er rådene som holder
driftsutgiftene nede og bidrar til et bedre miljø.
INGE KVIVIK
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Ø I V I N D H AU G
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GUIDE avfallshåndtering

HØY RESSURSBEVISSTHET: Bjørn
Enge (t.v.) og Arne Westbye i OBOS
Eiendomsdrift er genuint opptatt
av at alle skal forstå verdien av å ta
kildesortering på alvor.

H

vem har ikke tenkt at «akkurat nå må
vi bare få dette unna, litt feil fra eller
til på avfallssortering får bare være».
Denne tanken kan faktisk koste mer
enn vi tror. Over tid blir litt feil veldig mye – veldig
fort, bare spør Bjørn Enge og Arne Westbye. De to
har sammen med sine kolleger blant annet ansvar
for avfallshåndtering og sorteringsgrad i OBOS
Eiendomsdrift (OED).
– Det mange bedrifter ikke vet, er at avfallshåndteringen deres har stor betydning for felleskostnadsavregningen de får som leietakere hvert år, forteller
driftssjef Arne Westbye.

Kværnerhallen A2. Det er veldig bra, sier Westbye.
Det er høy ressursbevissthet hos OBOS Eiendomsdrift. Ikke bare jobber de for å holde kostnadene nede,
de jobber samtidig for miljøet. Gjennom å ha hele
driftsprosessen i eget hus får de større oversikt over
delene i operasjonen og kan stramme inn der det trengs.
– God energiledelse handler fra vår side om å holde
det totale miljøavtrykket i forbindelse med avfallshåndteringen nede. Ett eksempel er gjennom å sørge
for at deponiene fylles tilstrekkelig opp før de tømmes.
Restavfall-komprimatoren vår tar opp mot åtte tonn.
Hvis jeg ser at den tømmes med bare tre tonn, kan
jeg raskt få på plass justeringene som trengs, sier Enge.

På god vei

God sortering gir høy renhetsgrad

Sammen med driftsleder Bjørn Enge er Westbye
ansvarlig for driften av alle eiendommene til OBOS
Forretningsbygg, i tillegg til ﬂere næringseiendommer. God miljøledelse er et stort ansvar hos en aktør
av denne størrelse, og kontinuerlig bedring av sorteringsprosenten er en møysommelig og krevende
oppgave. Likevel har OBOS Eiendomsdrift nådd
langt, godt hjulpet av ﬂinke leietakere.
– Vi har et mål om en sorteringsgrad på 75 prosent på de best tilrettelagte anleggene. Per i dag har
vi tre eiendommer med en sorteringsgrad på over
70 prosent; Tasta Senter, Lambertseter Senter og

For Westbye og Enge er det viktig at leietakerne blir
mer bevisste på hvordan de håndterer avfallet. Det
er egentlig veldig enkelt: Jo bedre du sorterer, jo
lavere blir felleskostnadene. I motsatt fall kan små
sorteringsfeil gi store utslag. En utfordring som kan
få store konsekvenser, er renhetsgraden på sortert
avfall. Det er nemlig renheten i det sorterte avfallet
som avgjør prisen det koster å kvitte seg med det.
– La oss for eksempel si at vi skal sortere en mengde
papp og mykplast. For hver enhet sammenpresset
papp mottar vi i utgangspunktet 200 kroner per tonn
og går dermed omtrent i null med transport. Om
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FA K TA
SJEKKLISTE
AVFALLSHÅNDTERING:

HVA SLAGS AVFALLSKATEGORI TILHØRER
AVFALLET DITT?
TILHØRER AVFALLET
FLERE AVFALLSKATEGORIER?
I HVILKEN GRAD
KAN DET SORTERES
YTTERLIGERE?
KAN NOE FJERNES,
SLIK AT EN STØRRE
DEL KAN SORTERES?
INNEHOLDER DET
FARLIG AVFALL?

Det mange bedrifter ikke vet, er at
avfallshåndteringen deres har stor betydning
for avregningen de får som leietakere.
D R I F T S S J E F A R N E W E S T BY E

Avfallshåndtering:
OBOS Eiendomsdrift er en av landets største aktører innen drift av
næringseiendom og kjøpesentra.
De drifter senter på Lambertseter,
Manglerud, Sandaker, Tveita, Holmlia,
Oppsal i Oslo og Tasta i Stavanger, i tillegg til en rekke næringseiendommer.
Hvert år foreslår OBOS Eiendomsdrift
et nytt budsjett for felleskostnader
som vedtas av OBOS Forretningsbygg.
Dette presenteres for leietakere hvis
ønskelig. Budsjett for avfallshåndtering utgjør en betydelig del av dette.
Dette budsjettet påvirkes betydelig av
hvordan leietakerne selv sorterer.

enheten derimot er dårlig sortert og derfor inneholder
mer enn 11 prosent andre stoffer, må vi i stedet betale
1000 kroner per tonn for å bli kvitt enheten – i tillegg
til transport. Slik kan den som feilsorterer plutselig
være skyld i en utgiftsøkning på 1400 kroner med kun
en tur til miljøstasjonen, forteller Enge.

God sortering begrenser det dyre restavfallet
Sorteringsgrad er et mål på hvor stor prosent av
avfallet som sorteres ut i egne kategorier og på den
måten tas hånd om på mest bærekraftig måte. Den
dyreste fraksjonen å kvitte seg med, er farlig avfall
som batterier, maling og liknende. Dette fordi slikt
skal destrueres. Likevel er volumet på farlig avfall så
lite, at det ikke er dette som koster i det lange løp. De
store summene å spare ﬁnnes i å begrense restavfall.
– Restavfall er det vanligste avfallet. Derfor blir tonnasjen veldig høy. Dette er grunnen til at restavfall er
desidert mest kostbart å kvitte seg med, forklarer Enge.

Total avfallstonnasje kjøpesenter,
OBOS Forretningsbygg (2013)
Matavfall:
Vegetabilsk avfall:
Rent trevirke:
Blandet papir, papp og kartong:

179,8
2,2
438,2
17,3

Blandet avfall EE:

11,7
0,5

Folieplast, emballasje:

29,0

Blandet plast:

28,0

Lysstoffrør/sparepærer:

1,4

Småbatterier:

0,4

Blandet næringsavfall:
Total tonnasje alle fraksjoner:

517, 1
1240,7

glass, metall, batterier og treverk, blant annet. I tillegg til kategoriene vi ﬁnner på et offentlig avfallsdeponi, ﬁnnes også andre fraksjoner, som våtorganisk
avfall og matoljer. Avfallet oppbevares i enheter
beroende på avfallets natur, fra komprimator for
papp og bur for trevirke, til kjøleskap for våtorganisk
og 660 liter avfallsbeholdere til stål og glass. Det er
som regel to komprimatorer på miljøstasjonen, en
for restavfall og en for papp. Er du usikker, er det
ifølge Enge selvsagt bare å spørre driftsapparatet.
– OED og driftstekniker vil være behjelpelige for
de som ønsker veiledning. Vi har også fra tid til
annen leid inn en representant fra renovatøren til
å stå på miljøstasjonene og gi opplæring til de som
kommer for å sortere. Dette vil vi gjøre i større
utstrekning fremover. Utover dette har vi selvsagt visuell merking over hva som skal hvor i de respektive
fraksjonene, forklarer han.

Hjelper å døpe om
Miljøstasjonene
Miljøstasjonene er noe forskjellig utformet avhengig
av eiendommenes årgang og hvilke oppgraderinger
som er gjort. Særlig de nye sentrene har mange
sorteringskategorier.
På Lambertseter Senter ﬁnnes eksempelvis 14
fraksjoner. Her ﬁnner du hardplast, mykplast, papp,

Miljøtiltak
som monner

14,4

Blandet glass m/metall:
Blandet uorganisk materiale:

Roger Kongerud, Direktør
for drift og prosjekter i OBOS
Forretningsbygg

Enge presiserer at de har kommet langt og at
dialogen med leietakerne er god.
– Det er viktig å forstå at dette ikke handler om
søppel. Det handler om energi. Internt har vi forbudt
bruken av ordet søppel og i stedet kalt det for hva det
er, nemlig energi. Det har faktisk hjulpet veldig mye
på hvordan folk tenker, sier driftslederen.

Som utvikler og eiendomsforvalter følger OBOS
Forretningsbygg utviklingen
innen miljøledelse og søker å
ligge i forkant av forskriftene.
For de to nyeste sentrene,
Tasta Senter i Stavanger og
Lambertseter Senter i Oslo,
ble lista derfor lagt høyt.
Tasta Senter er det første
senteret i Norge som har
oppnådd energimerke klasse
A, mens Lambertseter Senter
har klasse B, noe som også er
veldig bra, forteller Direktør
for drift og prosjekter
Roger Kongerud i OBOS
Forretningsbygg.
– Vi har satset på en del
tiltak som virkelig monner
litt. Ved de to nye sentrene
tar vi vare på all energi og
har lykkes med å oppnå 87
prosent gjenvinning. Dette
gjør vi blant annet ved at vi
bruker de installasjonene vi
må ha i senteret til å fange
energi, forklarer han.
Et annet effektivt tiltak har
vært å redusere lysstyrken
i fellesarealene. Det har ikke
bare gjort at leietakernes
utstillinger og arealer har
kommet mer i fokus, leietakernes har også kunnet
sette ned sin lysstyrke.
– Dette er besparelser som
bidrar i regnskapet, understreker han.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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GUIDE før og nå

Ser deg
på EPA!
I over 40 år har Tveita Senter
vært en viktig sosial møteplass
og en praktisk handelsarena
for beboerne i området.
DA TVEITA SENTER stod ferdig i 1970, gikk det
ikke helt opp for folk med det samme at de heretter
kunne få alt de trengte til livets opphold på ett og
samme sted til og med under samme tak. Butikker
av alle slag, og dessuten tannlege, lege, fotograf,
banker, postkontor, frisører, kafeer og benker, der
kundene helt uten utgifter kunne slå seg ned, hvile
bena – og prate!
En stor attraksjon og største leietaker var EPA – en
varehuskjede med butikker i hele Sverige og enkelte
butikker i Norge og Danmark. Ikke mest kjent for
kvalitet kanskje, men deﬁnitivt for stort utvalg, lave
priser – og egen kafé! Folk snakket like ofte om EPA
som Tveita Senter, og «ser deg på EPA!» var en mye
brukt hilsen, også lenge etter at EPA stengte dørene
en gang på åtti-tallet.
Et sted som er i daglig bruk av mange mennesker,
trenger oppgradering og kanskje også ombygging.
I 1991 ble Tveita Senter gjenåpnet etter slike omfattende arbeider. Nå var det på nytt nødvendig med
oppussing og i tillegg utbygging av senteret. I oktober
2003 kunne senteret igjen åpne dørene for publikum
etter en omfattende og nødvendig ombygging.
Fra brosjyren Ser deg på EPA! – lokalhistorie
fra Hellerud, Tveita og senteret.
040
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FOLK SNAKKET LIKE OFTE
OM EPA SOM TVEITA SENTER.

FØR: Da senteret åpnet i
1970 var det Norges første
overbygde kjøpesenter og
noe av det mest moderne
som fantes. Her fra 1977.

NÅ: Senteret ble
fullstendig revitalisert
i 2003 og er i dag et
topp moderne senter
med 73 butikker innen
de aller ﬂeste bransjer.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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GUIDE juseksperten

Hvem har ansvaret
når ulykker skjer?
Hei, vi leier et næringslokale av OBOS Forretningsbygg AS og er
usikre på hvilke skader
vi har ansvar for å dekke
og således bør forsikre?
Det gjelder for eksempel
skader som følge av
innbrudd, brann eller
vannlekkasjer som vi
ikke kan lastes for.
Leietaker i Oslo
SPØRSMÅLET BELYSER en
problemstilling som stadig
dukker opp i ulike varianter,
nemlig grensesnittet mellom
utleier og leietakers forsikringsansvar tilknyttet leieforholdet.
Det kan dreie seg om skader
på bygningskonstruksjoner,
fellesarealer, leietakers lokale,
fast innredning, inventar og
varebeholdning. I tillegg kan
det oppstå betydelige indirekte
tap som følge av driftsstans i
forbindelse med skader på lokalene. Det er naturligvis viktig
at partene har forsikringer
som dekker mulige skader og
tap, herunder har klart for seg
hvem som skal forsikre hva.
Alle leiekontraktene til
OBOS Forretningsbygg er i det
vesentlige likt utformet når
det gjelder partenes ansvar for
forsikringsdekning, enten det
dreier seg om leie av kontorlokale i næringsbygg, butikk-/
serveringslokale i sentere m.v.
Vilkårene er også i samsvar med
042

FORSIKRING: Hovedregelen er at
både utleier og leietaker forsikrer
egne eiendeler og interesser.

det som er vanlig i bransjen.
Som rettslig utgangspunkt
kan det legges til grunn en
hovedregel om at hver av
partene skal holde sine egne
eiendeler og interesser forsikret.
Det er altså ikke slik at den part
som har det rettslige ansvaret
for at en skade har oppstått,
nødvendigvis også har forsikringsplikten for skadefølgen.
Bakgrunnen for dette er at partene selv har best forutsetninger

AREAL / OBOS FORRETNINGSBYGG

I tillegg må leietaker forsikre seg
mot indirekte tap.
for å vurdere egne interesser
og verdier, og sikre seg mot påregnelig tap ved forsikringsdekking. For eksempel vil utleiers
bygningsforsikring normalt
komme til anvendelse, også for
skade på bygningsmassen som

skyldes mislighold av leietakers
vedlikeholdsplikt. Samtidig er
det en forutsetning at skade på
leietakeres inventar, varer og
annet løsøre dekkes av deres
forsikring, selv om skadeårsaken ligger innenfor utleiers
ansvarsområde.
Utleier eier eiendommen og
bygningsmassen, og skal følgelig holde dette forsikret som
sådan. I den forbindelse nevnes
det at utleiers ansvar for skader

VI
HJELPER
DEG

ADVOKAT
TORBJØRN FJELDSTAD

eller tap som oppstår ved innbrudd, brann, vannskade m.v.,
er begrenset til det som det som
dekkes av utleiers forsikring, så
sant skaden ikke skyldes mislighold fra utleiers side.
Leietakers eiendeler og
interesser er normalt knyttet til
det leide lokalet, og det fysiske
grensesnittet er følgelig ofte
kurant å fastsette. Det følger av
dette at leietaker skal forsikre
sine egne faste installasjoner i
lokalet, inventar, produksjonsutstyr, varer og annet løsøre.
Skade på byggearbeider som
leietaker har latt utføre i
lokalet, som oppsatte lettvegger og andre ombyggingstiltak,
skal også dekkes av leietakers
forsikring.
I tillegg må leietaker forsikre
seg mot indirekte tap. Indirekte
tap vil si tap som følge av at
lokalet ikke kan nyttes som
forutsatt til produksjon, drift,
handel, planlegging osv. Det vil
i utgangspunktet omfatte tap
på grunn av bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at
lokalet ikke kan brukes som
forutsatt (avsavn) og tapt fortjeneste som følge av at plikter
overfor medkontrahenter ikke
blir oppfylt. Dette vil kunne
bli betydelige tapsposter, og
leietaker står selv nærmest til
å vurdere den aktuelle risikoen
som kreves dekket av forsikring.
Risikoen for indirekte tap vil
naturligvis variere fra virksomhet til virksomhet, og således

være vanskelig for utleier å ta
stilling til.
Leietaker bør også ha en
ansvarsforsikring som dekker
partens erstatningsansvar
tilknyttet leieforholdet. Det
kan dreie seg om leietakers
erstatningsansvar overfor
utleier, andre leietakere samt
medkontrahenter som kunder
og leverandører. Når det gjelder erstatningsansvar overfor

Utleier eier
eiendommen og
bygningsmassen,
og skal følgelig
holde dette forsikret som sådan.
utleier, vil for eksempel mislighold av vedlikeholdsplikten
kunne bli et aktuelt grunnlag
så langt skadene ikke dekkes av
bygningsforsikringen.
Et ikke ubetydelig unntak fra
den ovenfor nevnte hovedregelen om partenes forsikringsplikt, gjelder for skader
på dører, porter og vinduer til
det leide lokalet. Slike skader
er nemlig leietakers ansvar
å dekke og forsikre, selv om
bygningsdelene kan anses som
en del av utleiers eiendom.
Leietakers ansvar gjelder også
skader som ikke er knyttet til
bruken av det leide lokalet.

Skade på dører og vinduer som
skyldes utenforstående omstendigheter, som hærverk, tagging
eller innbrudd, tilfaller således
leietakers forsikringsansvar.
Ifølge standardvilkår i
leiekontraktene skal leietakers
forsikring benyttes så langt den
rekker, før utleiers forsikring
kommer til anvendelse på
leieobjektet – altså det leide
lokalet. Det vil si at ved overlapp av forsikringsdekningene,
skal utleiers forsikring anses
subsidiær leietakers forsikring.
Dette er imidlertid forhold som
normalt avgjøres forsikringsselskapene imellom.
Leietakers forsikring skal
være utformet slik at utleier
holdes skadesløs i forbindelse
med skader i de leide lokalene
eller på annen måte som følge av
leietakers forhold. Produktene
forsikringsselskapene tilbyr,
er i utgangspunktet tilpasset
partenes ansvar i leieforholdet.
I den forbindelse kan utleier
kreve at leietaker legger frem
forsikringsbevis med vilkår, for
å sikre at det er inngått kontraktsmessig forsikringsavtale.
Avslutningsvis nevnes det
at skader forvoldt ved grov
uaktsomhet eller forsett, vil
kunne gi grunnlag for regresskrav mot aktuelle part. I
tillegg kan det bli aktuelt å
vurdere å holde skadevoldende
part ansvarlig for forsikringens egenandel, dersom
vedkommende har opptrådt
erstatningsbetingende.

FA K TA

Leietakers
forsikring
skal dekke:

BYGNINGSMESSIG
INNREDNING

OMBYGGINGSTILTAK
I LOKALET

VAREBEHOLDNING

PRODUKSJONSUTSTYR

ANNET INVENTAR OG LØSØRE

INDIREKTE TAP SOM
DRIFTS-/ AVBRUDDSTAP

EGET ERSTATNINGSANSVAR TILKNYTTET
LEIEFORHOLDET
(ANSVARSFORSIKRING)

DØRER OG VINDUER
TILKNYTTET DET
LEIDE LOKALET

VIRKSOMHETSSKILT

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

043

Eiendommer kontorer

Er du på jakt etter nye
næringslokaler, butikklokaler,
kontor eller lager har OBOS
Forretningsbygg noe å tilby.
Kontakt oss om dine behov!
Fra venstre Terje Arnesen,
Elisabeth S. Braaten og Hans
Petter Hauge.

VI HJELPER DEG
MED LOKALER
Det er mange fordeler med å
være leietaker av OBOS Forretningsbygg. Vi har blant annet
24 timers beredskap på samtlige
av våre eiendommer.
Hva kjennetegner OBOS
Forretningsbygg?
OBOS Forretningsbygg har drevet innenfor næringseiendom i mer enn 60 år, og er
en langsiktig utleier med en uttalt strategi
selv å eie sine eiendommer. Vi forvalter og
drifter våre eiendommer med egne ansatte
og vårt eget driftsselskap. Vi følger opp våre
044
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mer enn 700 leietakere gjennom hele leieforholdet. Eiendomsmassen vår er variert
og bør kunne tilfredsstille de ﬂeste behov
hos leietaker. Vi har erfarne medarbeidere
og en solid økonomi.
Kan dere tilby noe spesielt?
Vi kan bistå våre leietakere med gjennomføring av ombygginger, arealendringer og rehabilitering gjennom leietiden.
OBOS Forretningsbygg forskutterer
kostnadene, leietaker betaler over ﬂere
år som tillegg til leien.
Hvilken strategi har dere for utvikling?
OBOS Forretningsbygg videreutvikler
sine eiendommer etter de behov og rammebetingelser markedet krever. Leietakermiks og arealutnyttelse av våre kjøpesentre
er gjenstand for en kontinuerlig vurdering.

Hvilken tenkning ligger til grunn
for nybygging?
OBOS Forretningsbygg bygger nybygg
basert på et langsiktig perspektiv som eier.
Vi legger stor vekt på arkitektur, gode tekniske anlegg, inneklima og miljøhensyn.
Vi er opptatt av å tilpasse våre bygg det
etablerte nærmiljøet.
Noen visjoner?
OBOS Forretningsbygg er opptatt av
at lokaler skal løse mer enn det rent bygningsmessige. Våre kjøpesentre skal være
en trivselsfaktor og møtested i bydelen ved
siden av å dekke handelsbehovet. Når vi
bygger kontor i Kværnerbyen er det en del
av en større transformasjon og byutvikling,
ikke bare et kontorbygg. Våre hoteller skal
være presentable bygg vi er stolte av å vise
frem, ikke bare et sted å sove.

NYTT LIV: Kjøttbasaren fra
1877 ble totalrenovert og
gjenåpnet på 1990-tallet,
og er nå et restauranthus
og matmarked som både
bergensere og turister er
svært fornøyde med.

KJØTTBASAREN
Vetrlidsallmenningen 2, Bergen
ANTALL KVADRATMETER: 2000

www.kjottbasaren.no

Spørsmål & svar
– om leiekontrakten
Kontraktsforvalter Siri Liland
svarer på spørsmål knyttet til
leiekontrakten.
Samsvarer leiebeløp på faktura
med kontraktsvilkårene?
Noen ganger vil det være avvik
mellom det som er avtalt som
startdato på leieforholdet i kontrakten og når leietaker faktisk
ﬂytter inn i lokalene. Som hovedregel starter faktureringen fra den
dato som er avtalt i kontrakten.
Hvorfor endrer leien seg
fra år til år?
Det skyldes den årlige
indeksreguleringen.
Kan man få oversikt over totalt
innbetalt leie og det som er
fakturert?
Leietakerne kan få oversikt
ved at vi sender kontoutdrag og
fakturakopier.

HAMMERSBORG
TORG 1

STORO
KONTORBYGG

Oslo
ANTALL KVADRATMETER:
18 078

Vitaminveien 1, Oslo
ANTALL KVADRATMETER:
21 400

www.ofb.no

www.ofb.no

MØLLERGATA 39

STRANDVEIEN
43

Oslo
ANTALL KVADRATMETER: 8361

Trondheim
ANTALL KVADRATMETER:
11 200

www.ofb.no

www.strandveien43.no

Kan det gis betalingsutsettelse
på leie?
Ja, det kan forekomme. Søknad
om betalingsutsettelse blir individuelt vurdert.
Hvordan blir omsetningsleien
beregnet?
Leien beregnes ut fra den avtalte
prosenten av årlig nettoomsetning
som fremkommer av leiekontrakten.
Kan leietaker framleie eller overdra kontrakten, fra en leietaker til
en annen?
Dersom det gis åpning for dette
i leiekontrakten, skal søknad
sendes eiendomssjef. Skriftlig
godkjennelse skal foreligge før
videre tiltak iverksettes.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Eiendommer hotell og kjøpesenter

MANGLERUD SENTER

EIERANDEL: 50 %
ANTALL ROM: 242
ANTALL KVADRATMETER: 12 000

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 60
AREAL: 29 898 m²
(hvorav 7500 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2013: Brt NOK 697 000 000
BYDEL: Østensjø
SENTERLEDER: Marianne Nystuen Bråten

Østre Aker vei 33, Oslo

www.manglerudsenter.no

QUALITY HOTEL 33

TASTA SENTER

EIERANDEL: 100 %
ANTALL ROM: 159
ANTALL KVADRATMETER: 3200

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 45
AREAL: 40 000 m²
(hvorav 17 500 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2013: Brt NOK 293 000 000
BYDEL: Tasta, Stavanger
SENTERLEDER: Britt Iren Osmundsen

Christiesgate 5–7, Bergen

www.tastasenter.no

RICA HOTEL BERGEN

SANDAKER SENTER

EIERANDEL: 100 %
ANTALL ROM: 108
ANTALL KVADRATMETER: 5300

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 22
AREAL: 12 807 m²
(hvorav 2000 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2013: 288 000 000
BYDEL: Sagene
MARKEDSKOORDINATOR: Hege Hjelmstadstuen

Arbeidergata 4, Oslo

www.sandakersenter.no

LAMBERTSETER SENTER

HOLMLIA SENTER

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 83
AREAL: Nord: 40 000 m² (hvorav 21 000 m² er
innendørs parkering). Sør: 20 802 m²
OMSETNING 2013: Brt NOK 990 000 000
BYDEL: Nordstrand
SENTERLEDER: Christina Dal

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 25
AREAL: 18 383 m²
(hvorav 6000 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2013: Brt NOK 204 000 000
BYDEL: Søndre Nordstrand
MARKEDSKOORDINATOR: Hege Hjelmstadstuen

www.lambertsetersenter.no

www.holmliasenter.no

TVEITA SENTER

OPPSAL SENTER

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 70
AREAL: 24 985 m²
OMSETNING 2013: Brt NOK 842 000 000
BYDEL: Alna på grensen til Østensjø
SENTERLEDER: Mona Bråten

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 24
AREAL: 8744 m² (eks. parkering)
OMSETNING 2013: Brt NOK 162 000 000
BYDEL: Østensjø
MARKEDSKOORDINATOR: Hege Hjelmstadstuen

www.tveitasenter.no

www.oppsalsenter.no

RICA TRAVEL HOTEL
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TALL OG FAKTA
Dette visste du kanskje ikke om et av Norges største eiendomsselskap?
FLERE AV
VÅRE EIENDOMMER
Kontorbygg i Oslo
Christian Kroghsgate 10-12
Etterstadsletta 3
Hammersborg Torg 3
Plogveien 31
Kværnerhallen
Youngstorget 3 (50 %)
Youngstorget Eiendom (25 %)

Kontorbygg
utenfor Oslo
Haakon VII's gate 7, Trondheim
Oxenøen Bruk, Bærum (50 %)
Aasegården, Bergen (50 %)

Andre
eiendommer i Oslo
Ammerudveien 19–25
Betzy Kjeldsbergs vei 9
Bogerud Torg
Cecilie Thoresensvei 5–7
Etterstadgata 2–4
Ellingsrudåsen Senter
Hallagerbakken 106–108
Haugenstua Senter AS
Heimdalsgata 19–21
Holmliaveien 100
Turbinveien 30
Dreieskiva
Kjelsåsveien 7
Langbølgen 39
Mogata 5
Nordåsveien 72
Nylænde 5
Oppsalstubben 3
Refstadveien 6
Telefonfabrikken
Trosterud Senter
Vetlandsveien 68
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Bransjefordeling kjøpesenter
Spesialbutikker

Annen detaljhandel

21 %

3%

er året da OBOS Forretningsbygg etableres. I samme år
er det OL i Oslo, og Stortinget
vedtar norsk tilslutning til
Nordisk Råd. I juli mottar
Thor Heyerdahl Oscar for
Kon Tiki-filmen, og i september oppheves rasjoneringen
av kaffe og sukker …

Hus og hjem

9%

Service og
tjenesteytende

4%

Klær, sko og
reiseeﬀekter

14 %
Mat og drikke

Servering

46 %

3%
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Våre første leietakere ﬂytter inn i
februar, adressen er Kjelsåsveien
7 i Oslo. I dag ligger det en Rema
1000-butikk i første etasje, mens
andre etasje fylles av lege, tannlege og psykolog.

635 rom
heleide hotellrom.

Rica Hotel Bergen har det
høyeste belegget på sine
hotellrom.

Er det totale antallet
hotellrom når vi tar
med hoteller vi eier
sammen med Utstillingsplassen Eiendom
og Aspelin Ramm Eiendom.

Det totale antallet kvadratmeter
i OBOS Forretningbyggs
eiendomsportefølje.

er det gjennomsnittlige belegget på Rica Travel Hotel i Oslo.

80 %

2049
550 000 kvm

75 %

74%
av leieinntektene til OBOS Forretningsbygg stammer fra lokaler i Oslo.

Omsetningsutvikling kjøpsentre

43 %

3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200

av leieinntektene kommer
fra kjøpesenter, mot 23 %
fra kontor. Forretningsbygg og hotell står for
henholdsvis 19 % og 15 %.
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Fremtidige prosjekter Planlagte bygg
STORE PLANER: OBOS
har spennende planer for
Lillestrøm, og Portalen vil
bli godt synlig i bybildet.

Nyskapende på Lillestrøm
På en av Lillestrøms mest sentrale tomter, et steinkast fra jernbanestasjonen,
skal OBOS bygge 50 000 kvadratmeter hotell, kontor og boliger.
EDDIE CHR. THOMAS

O

BOS har store planer på Lillestrøm! Stasjonsbyen på Nedre
Romerike vokser raskt både
når det gjelder innbyggertall
og næringsetablering. Snart går startskuddet for OBOS’ første prosjekt i dette området. På en 7000 kvadratmeter stor tomt
beliggende mellom jernbanestasjonen og
Varemessa skal OBOS bygge tilsammen
50 000 kvadratmeter kontor, næringslokaler, boliger, hotell og parkering.

Inngangsportalen til Lillestrøm
Prosjektet, som har navnet Portalen,
vil være godt synlig når man kommer
048
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til Lillestrøm, enten det er med tog fra
Oslo eller Gardermoen eller bil gjennom
Rælingstunnellen eller på riksvei 120.
Portalen får Lillestrøm jernbanestasjon
som nærmeste nabo, og gangveien fra stasjonen til Varemessa og Thon-hotellet går
rett gjennom det nye Portalen-kvartalet.
På den delen av tomta som ligger
nærmest Norges Varemesse kommer
et ti etasjer høyt kontorbygg på 16 000
kvadratmeter, som blir svært godt synlig
fra innfartsveien med gode eksponeringsmuligheter. I «midten» kommer et bygg
med handel på gateplan og 130 boliger
fordelt på to blokker på toppen. På den

delen av tomta som ligger nærmest jernbanestasjonen skal det bygges et hotell på
tretten etasjer.

Spennende prosjekt
– Dette er et omfattende og svært spennende prosjekt for oss som vi gleder oss
til å igangsette, sier direktør Nils Morten
Bøhler i OBOS Forretningsbygg (OFB).
OFB eier tomta sammen med Coop.
– Coop så seg om etter en partner som
ville være med på å utvikle tomta, og
vi så umiddelbart et stort potensial her.
Lillestrøm er et område i sterk vekst,
mange vil bo i byen og stadig ﬂere ønsker

være kort vei fra Oslo og Lillestrøm har et
næringsliv i vekst.
– Her vil alle boende ha et kulturtilbud,
restauranter og butikker rett på utsiden
av døren i motsetning til Gardermoen,
hvilket gjør at vi har stor tro på behovet og
beliggenheten, sier Bøhler.

TENKER STORT: – Dette blir ett av
våre aller største prosjekter de nærmeste årene, sier direktør Nils Morten
Bøhler i OBOS Forretningsbygg.

Gode samarbeidspartnere
I et såpass omfattende prosjekt trengs det
gode samarbeidspartnere. Det er OBOS
Nye Hjem som skal være utbygger for
boligene, og det er Coop som skal drive
butikken under boligene. I tillegg er det
inngått en avtale med Rica/Scandic om
drift av hotellet.
– Når det gjelder kontorbygget, har vi
allerede inngått kontrakter med noen
leietakere, og vi har fått ﬂere henvendelser vedrørende boligene. Så man kan trygt
si at prosjektet absolutt har blitt møtt med
stor interesse, sier Bøhler.

Dette er et omfattende og svært spennende
prosjekt for oss som vi gleder oss til å igangsette.
N I L S M O RT E N B Ø H L E R .

å drive næringsvirksomhet her. Når vi
i tillegg ﬁkk muligheten til å bygge på
den kanskje mest sentrale tomta i hele
Lillestrøm, så var det ingen tvil. Dette
ville vi være med på, sier Bøhler.
– Vi vet at mange som driver næringsvirksomhet i mer perifere deler av
Romerike ønsker seg en mer sentral beliggenhet. Vi vet også at mange folk med
eneboliger i og rundt Lillestrøm ønsker
seg mer lettstelte og enklere leiligheter,
men de vil ikke til Oslo. For alle som vil
bo eller jobbe eller kanskje gjøre begge
deler i Lillestrøm, vil dette prosjektet
være helt ideelt, sier Bøhler.

Synlig i bybildet
Med et kontorbygg på 10 etasjer og et
hotell på 13 etasjer, vil Portalen bli godt
synlig. Fortetning rundt jernbanestasjoner
er det beste bidraget til traﬁkkavvikling og
miljø vi kan gjøre. Høy utnyttelse på slike
punkter gir mindre press på grøntområder
andre steder.
– Det er nok litt uvant med såpass høye
bygg på Lillestrøm, men det har vært et
ønske fra så vel politikere, næringsliv og

innbyggere å bygge mer i høyden for å
øke utnyttelsesgraden av arealene, spesielt i
tilknytning til traﬁkale knutepunkt.
I tillegg får jo Lillestrøm et større preg av
storby med disse byggene. Det er grunn til
å berømme kommunens politikere for rask
saksbehandling og deres positive grunnholdning til utvikling, næringsetablering og
vekst for Lillestrøm, sier Bøhler.

Enkelt til og fra
Og at prosjektet blir liggende svært
sentralt er det ingen tvil om. Toget tar
deg til Lillestrøm på ti minutter, enten
du kommer fra Oslo eller Gardermoen,
så det er lett å velge en miljøvennlig transportløsning. Velger du bil, er det godt å
vite at det blir gode parkeringsmuligheter
i og rundt prosjektet.
– Vi bygger et parkeringsanlegg under
bygget. Dessuten har vi kjøpt nabotomta
som allerede har en parkeringskjeller.
I tillegg er det parkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjonen blant annet
med tanke på alle pendlerne, sier Bøhler.
Hotellet med nærhet til toget vil være et
av de mest sentrale for ﬂyreisende, det vil

Totalkompetanse i OBOS
Bøhler trekker frem OBOS’ lange erfaring
som utbygger av så vel boliger som næringsbygg er et stort konkurransefortrinn.
– Noen utbyggere er gode på boliger,
andre er gode på næring. I OBOS har vi
lang erfaring i å bygge både næring, kontor, hotell og bolig, og besitter med det en
totalkompetanse mange andre utbyggere
ikke har, avslutter Bøhler.

Tre års byggetid
Om alt går etter planen vil de innledende
grave- og byggearbeidene kunne starte
allerede sommeren 2014. Man beregner
cirka tre års byggetid, så dersom den
foreløpige fremdriftsplanen følges, vil
kontorbygget stå innﬂyttingsklart våren
2017, mens hotellet, som blir det siste
som ferdigstilles, kan åpne dørene høsten
samme år.
Det er lagt opp til en BREEAM-sertiﬁsering allerede fra starten av for å sikre at
bygget får gode miljøvennlige kvaliteter i
så vel utforming som i byggeprosessen og
senere drift.

FLERE PLANLAGTE
PROSJEKTER PÅ NESTE SIDE
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Fremtidige prosjekter Planlagte bygg
Bogerud Torg
Stallerudveien 97–117, Oslo
Oppgradering av butikklokaler
samt nye leiligheter fordelt på
tre blokker.
Antall kvadratmeter:
1600 med nytt handelsareal.
115 leiligheter
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Ark 19
Arkitektkontor

Holmlia Senter
Holmlia Senter vei 9–20, Oslo

Youngstorget 3
Ryenkontorbygg
Byggveien 8, Oslo
Planene er godkjent, rammetillatelse er gitt og
prosjektet er klart for bygging.
Antall kvadratmeter: 8000 + 2000 parkering
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Ark 19 Arkitektkontor
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Nytt innendørs senter med parkering i
kjeller. Nytt torg. Handel ﬂyttes nærmere
kollektivknutepunkt. Det tilrettelegges for
lokaler til bydelsadministrasjonen.
Antall kvadratmeter:
10 000 med 300 parkeringsplasser
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Meinich Arkitekter

Youngstorget 3, Oslo
Nytt hotell sammen med Olav Thon Gruppen. Godkjent i byrådet, skal videre til
bystyret.
Antall kvadratmeter: 6500
Eierandel: 50 %
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter
Byggestart: 2016

Oslo Cancer
Cluster
Innovasjonspark
Ullernchausseen, Oslo
Ny Ullern Videregående skole, lokaler for Oslo
Universitetssykehus kreftregisteret samt Oslo Cancer
Cluster Inkubator.
Antall kvadratmeter: 13 000
Eierandel: 38 % (5 eiere,
Utstillingsplassen har
ansvar for gjennomføring)
Entreprenør: Skanska AS
Arkitekt: DARK Arkitekter
Ferdigstilles: August 2015

Kontorbygg A3 Kværnerbyen
Freserveien 1, Oslo
Godkjent reguleringsplan.
Antall kvadratmeter: 30 000 lys kvadratmeter + mørke arealer
og 300 parkeringsplaser
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Arcasa Arkitekter

Lambertseter Sør

Lambertseter Øst

Cecilie Thoresens vei, Oslo

Cecilie Thoresens vei, Oslo

Boliger og kontor nær t-banen.
8. etasjer.

Boligprosjekt med næring i 1. etasje. 8.
etasjer.

Antall kvadratmeter:
6000 kontor, 2000 handel i 1. etasje.
2 parkeringskjellere. 70 leiligheter.
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter

Antall kvadratmeter: 15000 totalt bygg.
3000 butikklokaler i 1. etasje. 130 leiligheter.
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter
Byggestart: Årsskiftet 2014/2015

Oppsal Senter
Haakon Tvetersvei 88–98, Oslo
Nytt senter med større dagligvarebutikk. Innendørsparkering og nytt stort torg. 205 nye leiligheter i tilknytning til senteret.
Antall kvadratmeter:
4000 handel og 2000 servicetjenester/kontor
Eierandel: 100 %
Arkitekt: Ark 19 Arkitektkontor

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Nye lokaler?

60 ÅR I
BRANSJEN

KONTAKT OSS:

Synnøve Sterri

Hans Petter Hauge

Terje Arnesen

Elisabeth S. Braaten

Direktør kjøpesenter

Markedssjef

Eiendomssjef

Eiendomssjef

Telefon: 22 86 59 60
Mobil: 916 130 50
Mail: synnove.sterri@obos.no

Telefon: 22 86 55 06
Mobil: 909 12 267
Mail: hans.petter.hauge@obos.no

Telefon: 22 86 59 72
Mobil: 918 27 182
Mail: terje.arnesen@obos.no

Telefon: 22 86 59 73
Mobil: 913 89 979
Mail: elisabeth.braaten@obos.no

OBOS Forretningsbygg AS / Hammersborg torg 1, Pb. 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo / Telefon: 02333 / www.ofb.no

