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Leder #2

OBOS som
byutvikler
Gjennom vår virksomhet som utvikler av kontor- og
næringsbygg er vi i OBOS Forretningsbygg en sentral
byutviklingsaktør og samfunnsbygger. Mange av prosjektene våre inneholder også en boligdel som andre deler
av OBOS-konsernet har ansvaret for. Prosjekter som for
eksempel Portalen i Lillestrøm, Tasta utenfor Stavanger
og Kværnerbyen i Oslo er med på å bestemme hvordan
mennesker skal leve, bo og arbeide i disse byene i mange
tiår framover. Vi er oss dette ansvaret bevisst og et slikt
langsiktig og overordnet perspektiv er sentralt i planleggingen av disse områdene.
OBOS Forretningsbygg deltar i byggingen av mange
prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Vi er
medeier i Oslo Cancer Cluster på Ullern, som er en
forskningspark innen kreftforskningen og som også skal
inneholde nye Ullern videregående skole. På Mortensrud i Oslo bygger OBOS nytt distrikspsykiatrisk senter
for Oslo kommune.
Prosjektet Portalen på Lillestrøm utenfor Oslo blir et
stort og spennende prosjekt ikke bare for oss, men i like
stor grad for Lillestrøms innbyggere og for Lillestrøms
næringsliv de neste årene. Prosjektet, som er utviklet i
god dialog med Skedsmo kommune, inneholder både
hotell, handel, kontorlokaler og boliger. Portalen blir
liggende sentralt plassert ved togstasjonen i Lillestrøm
og kontorbygget vil være det første som møter blikket
når man kommet med bil fra Oslo. Hovedadkomsten fra
jernbanestasjonen til Norges Varemesse går rett gjennom Portalen og prosjektet vil tilføre Varemessen og
Lillestrøm sårt tiltrengt hotellkapasitet. Med Portalen
vil Lillestrøm få en arkitektur byen ikke har sett før og
det vil gjøre byen til en moderne by.
Tiden for de lukkede bysentre er forbi. Lokale myndigheter ønsker seg handel på gateplan med inngang
fra torg og møteplasser. Slik vil også Portalen bli med
utadrettet virksomhet og servering som er åpent også
utenom butikkenes åpningstider. Portalen blir et nytt
tilskudd til det allerede etablerte utelivet i nærområdet.
Å utvikle, planlegge og gjennomføre slike omfattende
prosjekter setter høye krav til kompetanse og kapital.
OBOS binder store ressurser, hele 1,6 milliarder kroner,
til siste leilighet er solgt og siste kvadratmeter er utleid.
Over 300 mennesker var til stede til på informasjonsmøtet om de nye boligene som vi avholdt tidligere i vår.
Det tar vi som et tegn på at vi her vil ta noen riktige, og
svært viktige grep, for Lillestrøm og for alle menneskene
som bor og arbeider der.
Arne Baumann
Adm. dir i OBOS Forretningsbygg AS
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OBOS Forretningsbygg
deltar i byggingen av mange
prosjekter av stor samfunnsmessig betydning.
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Trender #2
Fleksibel arbeidstid

Myk på innsiden

Fleksitid er vanlig på mange arbeidsplasser, men få selskaper går
like langt som biofarmasøytiske selskapet AbbVie på Fornebu.
Der jobber de etter prinsippet Life Navigation, som innebærer at
de kan jobbe til de tidspunktene og på de stedene der vi presterer
best, ut fra om de er A-eller B-menneske.

Uchiwa fra Hay er en rommelig lenestol som
med sin myke og åpne form er inspirert av den
tradisjonelle japanske håndviften. Den har et
hardt ytre skall av plast, men en overraskende
myk polstring på innsiden. hay.dk

Skreddersydd miljø
Det finnes ingen oppskrift på hva som skaper det perfekte kontormiljøet.
Det ideelle er nemlig en unik løsning som bidrar til å bygge merkevaren
samtidig som den skaper trivsel og produktivitet.

BEDRIFTENS IDENTITET bør avspeiles i
lokalene, mener interiørarkitekt og daglig leder
Heidi Krohn Olsen i Krohnark.
– Et godt kontorinteriør er en viktig del av
virksomhetens merkevarebygging, også med tanke på
å beholde medarbeidere og å tiltrekke seg nye. Det
handler om hvordan man ønsker å fremstå og om at
den fysiske arbeidsplassen skal være et sted der de
ansatte har lyst til å være, sier Krohn Olsen.
Hun mener at en interiørarkitekt er «et must» for å
skape kontormiljøer som er tilpasset oppgavene som
skal løses og for å øke samspillet mellom menneskene som skal bruke lokalene.
– En vanlig feil når bedrifter skal ﬂytte til nye
lokaler, er å se på hva man har og velge noe som
ligger tett opptil det eksisterende. Jeg pleier å si:
Don’t look back – you are not going that way!
06
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Tenke nytt?
Krohns tilnærming er derfor å bli kjent med virksomheten og de ansattes ulike behov gjennom en
workshop. Den brukes til å identiﬁsere hvilke behov
virksomheten har, hvilke løsninger de har gode
erfaringer med og hva som ikke fungerer. Skal for
eksempel virksomheten fortsette med cellekontorer
og ulike møterom, eller er tiden inne for et aktivitetsbasert kontormiljø med ulike arbeidsmiljøer,
free seating eller underdekning?
– At ingen har fast plass har sine fordeler; blant
annet eliminerer det A-og B-plasser, der noen har
ﬂott utsikt mens andre er misfornøyde med å sitte
ved siden av kopimaskinen. At plassene ryddes
hver dag gjør også noe med estetikken. Poenget er
uansett at vi kan lansere forslag ut fra de behov og
ønsker vi har identiﬁsert. Vi opplever at jo mer vi

Kontorlokalene er en viktig
del av virksomhetens merkevare, mener interiørarkitekt
Heidi Krohn Olsen.

Beroligende fargelegging

Stadige endringer knyttet til teknologi, kundebehov, konkurranse,
organisering, nye verdikjeder og økende globalisering gjør at arbeidslivet
blir stadig mer grenseløst. Viktige trender i fremtiden blir etterutdanning,
fleksitid og fleksiplass, flere eldre og færre yrkesaktive, samt kravstore
medarbeidere, skriver Abelia.

Fargeleggingsbøker for voksne er blitt en trend, og stadig
flere setter seg ned og finner igjen roen med fargeblyanter i hånden.. -Dette er en kombinasjon av mindfullness,
meditasjon, kreativitet og stillhet på en og samme tid, sier
sosialantropolog og trendspotter Gunn-Helen Øye til NRK.

F OTO : I S TO C K

Arbeidsliv uten grenser

HANDELSEKSPERIMENT

Kunder i
farta

U for utdatert
Å bruke ord og tekster som en del av interiøret er på
vei ut, ifølge ekspertene. Trenden har blitt hengende
igjen etter to interiørstiler som hadde stor utbredelse
for noen år siden, først shabby chic og deretter den
industrialiserte stilen der gamle reklameskilt og
butikkskilt utgjorde en del av dekoren.
Å bruke løse bokstaver til å sette sammen ord
som HOPE, LOVE eller LYKKE er altså utdatert, mens
enkeltbokstaver fortsatt er innenfor for eksempel
som dekor på kopper og andre artikler. Det er også
ventet at plakater fra museer eller ﬁne fotoprints med
bokstaver vil gjøre sitt inntog.

utfordrer våre kunder, jo mer engasjement skaper
vi, sier Krohn Olsen som forteller at Krohnark er
blitt beskyldt for å ha stort sprik i porteføljen.
– Vi tegner for kunden, ikke for oss selv. Målet er
jo nettopp å fremme kundens egenart og merkevare, og ikke vår egen, fastslår hun.

interiørarkitektur og arbeidsplassdesign i liten grad
handler om puter, gardiner og fancy designobjekter.
– Derfor er det også feil å snakke om interiørtrender innen kontormiljøer, med tanke på farger,
materialvalg og utsmykning. Et kontormiljø skal
være bærekraftig og bør derfor ligge utenfor de
store trendene, sier hun.

Rosa drømmer
Ikke minst er teamet i Krohnark opptatt av å få på
plass det som kan bli prikken over i-en for de ansatte.
– Det handler om å avdekke den rosa, ﬂuffy
drømmen som oppdragsgiver ikke tror er mulig å få
til. Det kan være alt fra tapet med menn i bar overkropp til vinskap på kjøkkenet, eller et treningsrom
i kjelleren. Vårt utgangspunkt er at alt er mulig,
poengterer hun.
Heidi Krohn Olsen er opptatt av å understreke at

Fleksible kontorer
Det innebærer blant annet å tenke fremover.
– Vi blir for eksempel mer og mer papirløse, og
mange vil derfor ha mindre behov for arkivplass.
Det er viktig å huske at en bedrift forandrer seg
og at bygget derfor må tilby ﬂeksibilitet, rom for
forandring. Interiørarkitektur er et like viktig virkemiddel i ﬂytteprosessen som å få dataen opp og stå,
sier Heidi Krohn Olsen.

Satsningen på omnichannel øker dramatisk, melder
handelstrender.se, som
blant annet peker på den
britiske varehuskjeden
John Lewis. Omnichannel
handler om å se kunden
i et helhetsperspektiv og
skape en sømløs shoppingopplevelse.
Siste skudd på stammen er et konsept der
dagligvarekjeden Waitrose, eid av John Lewis,
nå tester en løsning der
kundene bestiller de
ønskede matvarene på
nett, og henter disse fra et
skap med innlagt kjøling.
Disse skapene er plassert
ti forskjellige steder, blant
annet i tilknytning til
t-banestasjoner.
– Dette gjenspeiler
hvordan våre kunder lever
og handler i dag. Bekvemmelighet er en viktig
drivende faktor for shopping, og vi håper denne
løsningen svarer på deres
behov, sier utviklingsansvarlig Andrew Newton
hos Waitrose.
handelstrender.se
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Marked #2
Sparer mer

I februar 2015 var det 1,51
millioner overnattinger ved
norske hotell. Dette er 67 000
eller 5 prosent flere enn samme
måned i fjor. Det er særlig
overnattinger i forbindelse med
ferie og fritid som øker. (SSB)

I en undersøkelse gjennomført
av Nordea svarer 51 prosent
at de nå sparer mer enn før.
21 prosent svarer at de bruker
mer på ferie, mens 38 prosent
oppgir at de bruker mer på
oppussing. (Nordea).

51%

F OTO : I S TO C K

1,51 mill

Flere hotellovernattinger

VÆR DER
KUNDEN
ER!

Netthandelen
fortsetter å vokse
Nordmenn velger stadig oftere å gjøre handelen hjemme fra sofaen. For detaljhandelen er
dette en mulighet, ikke en trussel, mener Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening.

IFØLGE TALL FRA SSB vokste netthandelen med 19, 2 prosent i 2014, mot
detaljhandelens beskjedne 4 prosent.
Selv om tallene for netthandel også
inkluderer reise, er økningen likevel
markant. Veksten er hovedsaklig innenfor
data, elektronikk, hvitevarer, klær, sko,
accessories, hus, hjem, sport og fritid. I
tillegg kommer spill, musikk og ﬁlm.
– Tallene er sannsynligvis mye høyere
fordi norske retail-virksomheter ikke
må registrere netthandelen såfremt
den ikke overstiger 50 prosent av
omsetningen til butikk eller kjede,
sier utviklingssjef Lars Fredriksen i
Oslo Handelsstands Forening.
Netthandelen utgjorde i fjor 6 prosent
av den totale detaljhandelen og det er
anslått at den utgjorde 32 milliarder
kroner inkl. mva. i 2014.
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Teknologidrevet
Lars Fredriksen påpeker at veksten de
senere årene henger sammen med den
teknologiske utviklingen.
– Netthandelen har vært sterkt teknologidrevet de siste årene. Mange av aktørene
som er i ferd med å lykkes på nettet i Norge
og internasjonalt, er selskaper som i utgangspunktet ikke har hatt retail-bakgrunn, sier
Fredriksen, som mistenker at norske retaliere undervurderer den teknologiske kompetansen som skal til for å lykke på nettet.
– Jeg oppfatter at mange av de store
norske kjedene avventer utviklingen, med
plan om å kjøpe teknologi og kompetanse
når de opplever sitt marked som i stor nok
kommersiell bevegelse. Da kan det være for
sent. Jeg tror det blir viktig at norske detaljhandlere sørger for å ha den nødvendig
teknologikompetansen, ikke bare som en

del av kontor og drift, men også som en del
av de kommersielle utviklingsavdelingene.

Innleder kjøpsprosessen
Å sitte hjemme å søke etter produkter
på nettet er for lengst blitt første steg
i kjøpsprosessen. Nå er også mobilen
blitt et stadig mer brukt verktøy. I Virkes
e-handelsbarometer kommer det frem at 7
av 10 forbrukere under 35 år bruker mobilen til research når de fysisk er i butikken.
– Det er kundene som bestemmer
utviklingen! Butikkene bør se på dette
som en mulighet og ikke en trussel. Skal
man konkurrere i massemarkedet må man
bli like god i begge salgskanaler. Butikken
må være der kunden er uansett. Det som
er helt sikkert er at forbrukerne endrer
sin handleadferd, slik de alltid har gjort
sier Fredriksen.

Bra tall for OBOS-sentrene

4,5%

OBOS-sentrene omsatte for brt 3,6 mrd
i 2014 – en økning på 4,5% fra 2013.
Veksten i bransjen hadde en vekst på
4%, men korrigert for om- og utbygginger av eksisterende sentre og åpning
av nye var veksten i 2014 på 2,7% i
bransjen. (Kvarud Analyse AS)

En reiseglad nasjon

3%

I 2014 gjennomførte nordmenn 15,5 millioner
innenlandsreiser med overnatting. Det er en økning
på 3 prosent fra året før, og ifølge SSB er det ny
rekord til tross for en nedgang i fjerde kvartal.
Antallet utenlandsreiser gikk derimot ned med
1 prosent og landet på 9,2 millioner. (SSB)

– Et viktig supplement
I Kitch’n var nettbutikken den butikken
som solgte nest mest i hele kjeden i fjor.

Utviklingssjef Lars
Fredriksen i Oslo
Handelsstands
Forening.

Utnytt fordelene
Hans råd til retailere er derfor å følge utviklingen og forbrukernes handlemønstre
tett.
– Forsetter veksten i samme takt som
i dag, så tror jeg vi får en utvikling hvor
mange ﬂere butikker jobber med mindre
salgsﬂate og kanaliserer mye av salget over
på nett. Videre tror jeg at ﬂere bransjekategorier vil gå over til å bli større på nett enn
i butikk, slik vi har sett med musikk og bokbransjen. Det gjelder særlig kategorier der
forbrukeren ikke nødvendigvis har et behov
for å ta på produktet, så lenge leverandøren
garanterer en gitt funksjonalitet og kvalitet,
så som innen f eks hvitevarer, sier han.
Lars Fredriksen tror vinnerne i fremtiden
er de som holder blikket på kundene.
– Skal man konkurrere med nettet, må
butikken både ha en god netthandelsløsning og samtidig utnytte fordelen av å
ha en fysisk butikk.
Han peker på at netthandelen ikke kan
konkurrere med tradisjonelle butikker når
det gjelder personlig service og fagkunnskap.
– Vi ser at de konseptene som kan tilby
kundene solid kompetanse og service ﬁnt
kan klare seg uten en vesentlig netthandel.
Løplabbet for eksempel, hadde tosifret
vekst i fjor, noe som er meget bra i en
bransje som har slitt litt. All butikkhandel
vil ikke forsvinne til fordel for netthandel.
På sikt tror jeg likevel man er nødt til å lage
sømløse salgskanaler med tanke på hvor
selve kjøpet og transaksjonen foregår.

Den første butikken i det som skulle bli en
kjede med 105 butikker ble etablert i 1996, og
for ti år siden lanserte Kitch’n også nettbutikk.
Den er blitt en lukrativ forretning.
– I 2014 stod den for 2,44 prosent av
kjedens omsetning og ble den butikken
som solgte nest mest i hele kjeden, forteller
markedssjef Oddbjørn Sivertsen i Kitch’n.
Han tror suksessen skyldes ﬂere forhold.
– Det er summen av ﬂere ting, primært at
vi har et stort utvalg til konkurransedyktige
priser, med samme priser på nett som i fysisk
butikk. Vi har mange betalingsvalg og fri frakt
for bestillinger over 1000 kroner, forklarer
markedssjefen som påpeker at de også har en
såkalt traﬁkkstrategi for netthandelen.
– Vi har en stor kundeklubb og en Facebookgruppe som genererer stor traﬁkk til nettsiden.
Siden har dessuten responsivt design, det vil si
at den tilpasser seg ﬂaten brukeren har, enten
det er PC, et nettbrett eller en mobil.

Byene vokser videre
De store kommunene blir enda
større og det smitter over på de
omkringliggende kommunene.
De store byene har hatt god vekst i innbyggertallet de siste tjue årene og det vil fortsette framover. I Statistisk sentralbyrås (SSB)
prognose passerer Oslo 700 000 innbyggere i
2020, Bergen passerer 300 000 og Trondheim
når 200 000 innbyggere i 2024.
Seks av de ti kommunene med høyest
folketilvekst målt i antall de siste tjue årene
ventes også å være de som vil få høyest vekst
fremover. Oslo vil vokse klart mest, og frem
til 2035 kan hovedstaden få like mange nye
innbyggere som det er i Trondheim i dag.

Det er imidlertid
ikke aktuelt å
legge ned fysiske
butikker som følge
av økt netthandel.
– Nei, de fysiske butikkene er helt klart de
viktigste. Nettbutikken blir på mange måter
et supplement til de fysiske butikkene. Vi ser
at mange kunder bruker nettet til å sjekke
produkter og priser før de går i butikken,
sier Sivertsen.
Kundene handler fra hele sortimentet på
nettet, men hovedandelen av salget er knyttet
til godt markedsførte kampanjer.
Sivertsen tror det er viktig, men ikke avgjørende å være tilstede i sosiale medier.
– Det er slik at det er summen av markedsføring i de ulike kanalene som genererer
interesse og handel. Vi bruker primært de
sosiale mediene til å inspirere og gi tips til
våre kunder.

Sandnes, Fredrikstad, Drammen og Skedsmo
ventes å komme inn på ti på topp listen over
kommuner med høyest vekst de neste tjue
årene og dermed danke ut Stavanger, Bærum,
Asker og Tromsø.
Mye av befolkningsveksten kommer i Osloområdet. Til sammen vil Bærum, Skedsmo og
Ullensaker fortsette å vokse mer enn Bergen.
Sandnes overtar for Stavanger som den store
vekstkommunen i Rogaland, og venter like
stor vekst som Trondheim.
Hele 18 av de 20 kommunene med høyest
prosentvis folketallsvekst, er kommuner med
relativt kort avstand til en storby.
SSBs prognoser tar ikke hensyn til
infrastruktur- og boligbygging. Kommuner
med høy boligbygging kan dermed få høyere
vekst enn SSB anslår.
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FOKUS ∫ Mat & drikke

Si meg hva
du spiser …
Ganene våre får stadig sjansen til å prøve noe nytt.
Men for noen handler det om langt mer enn smak
– mat er identitet.
SISSEL FORNES

SINDRE ELLINGSEN OG JOHNÉR

D

et ligger mye status i det
vi spiser, i hvert fall for de
som er opptatt av det, sier
Ole Petter Nyhaug. Han er
kreativ leder i markedsanalysebyrået
Opinion og ekspert på forbrukertrender.
– Jo høyere utdannelse og inntekt,
desto mer status er knyttet til hva
vi spiser. Det forteller om moral,
kompetanse, selvdisiplin, helsebevissthet, hvor soﬁstikerte vi er - identitet
rett og slett, utdyper han.
Det gjør altså at noen av oss er mer
trendy i matvalget enn andre, selv om
det ikke nødvendigvis betyr at trendy
mat er det vi spiser mest av.
– De ulike variantene av asiatisk mat
vokser mest her i landet, selv om det
ikke er størst totalt sett. Det er også et
oppsving på naturlig og real mat av typen
enkle retter basert på gode, naturlige
råvarer uten ﬁksfakserier. Det samme
gjelder kortreist eller lokal mat, som er
i ferd med å ta steget ut av det å være et
hipster- eller elitefenomen, sier Nyhaug.
010
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BEVISSTE VALG: Vi er stadig mer opptatt av
hva vi putter i munnen, sier trendanalytiker
Ole Petter Nyhaug i Opinion.
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FOKUS ∫ Mat & drikke

I dag har restaurantgjester ofte god greie
på mat og vil gjerne ha retter med både
kortreiste og økologiske råvarer.

Alt for opplevelsen
I Norges nest største by er det dukket
opp ﬂere spennende spisesteder i
løpet av de siste årene.
– Når folk kommer hit, skal de
oppleve at de kommer hjem til oss,
sier kjøkkensjef og medeier Christer
Økland på 1877.
Restauranten som åpnet for to år
siden ligger i ærverdige Kjøttbasaren i
Bergen, som ble etablert i nettopp 1877.
Med bare 18 bord, og maksimalt 64
gjester, har restaurantgründerne lagt seg
i selen for å skape en intim stemning.
– Vi legger ekstremt stolthet i at
gjestene skal føle seg velkomne. Vi hilser
på alle, tar jakken og tar vare på gjestene,
understreker kjøkkensjefen, som får
besøk av alt fra studenter til godt voksne.
Gjestene kan velge mellom en treeller femretters meny, kombinert av
skalldyr, ﬁsk, kjøtt, ost og dessert. Aller
helst kortreist og gjerne økologisk.
– Det er en gastronomisk oppvåkning blant folk. Folk ønsker
valgmuligheter, men samtidig ønsker
de ikke å velge. De stoler på oss, sier
Økland, som er svært fornøyd med det.
Folk skal slappe av og bare nyte.
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Hos restauranten 1877 i Kjøttbasaren har
restauranteierne anstrengt seg for å skape
en intim atmosfære i det særegne lokalet.

– En femretters middag varer gjerne
i tre timer eller mer. Det blir fort til en
helaften, og gjestene må føle at de har
opplevd noe mer enn bare et måltid,
understreker han.

Det er en
gastronomisk
oppvåkning blant
folk. Folk ønsker
valgmuligheter, men
samtidig ønsker de
ikke å velge.
K J Ø K K E N S J E F TO R E E S P E N E S

Kortreist på grillen
I toppetasjen på Hotell Ørnen i Bergen
ligger Roast restaurant og bar. Her er
grill det viktigste stikkordet.
– Vi steker kjøttet på ordentlig
kullgrill, det kjenner du både på smaken og lukten, sier kjøkkensjef Tore
Espenes. Hver kveld, uke som helg, fyl-

les restauranten av sultne gjester, som
vil ha en kjøttbit eller hjemmelagede
pølser fra kullgrillen. På menyen
ﬁnner du alt fra reinsdyrskank til entrecôte eller en klassisk burger av rent
kjøtt. Eller sjømat rett fra Nordsjøen.
– Det er fortsatt kortreist mat som
gjelder, men før gjestene spør hvor
maten kommer fra, vil de naturligvis vite hva vi har å by på, forteller
Espenes og legger til at menyen endres
ﬁre ganger i året – i takt med årstidene og tilfanget av gode råvarer.
Espenes møter gjester som har langt
mer kunnskap om mat enn da han
startet i bransjen for femten år siden.
– Folk lar seg ikke imponere like lett
lenger. Gjestene vet mer om hva de
spiser. Det er langt større interesse
for mat og råvarer nå, bare se på alle
matprogrammene på TV, sier Espenes,
som mener det er svært positivt. Det
gjør at restaurantene må skjerpe seg.
– Før holdt det å kalle restauranten
Fine Dining og dandere maten ﬁnt på
tallerkenen. Nå krever de mer, konstaterer han.
Og i glasset?
Det er lenge siden nordmenn ﬁkk mer

Hvor ofte
spiser vi ute
i 2015?
Nordmenn flest spiser sjelden
ute sammenlignet med folk på
kontinentet eller i USA, men rundt
8 av 10 nordmenn spiser allikevel
ute i løpet av en måned. I Oslo
spiser man dobbelt så ofte ute som
i landet for øvrig, og ca 50 prosent i
hovedstaden spiser ute ukentlig. De
unge spiser langt oftere ute enn de
eldre. De ﬂeste gangene vi spiser ute
skjer det på fastfood, bensinstasjon,
kjøpesenter-café eller uformelle
pizzarestauranter (kalt «fast casual»).
Markedet for å spise ute vil sannsynligvis fortsette å øke i årene
fremover.
Kilde: Opinion

Det er langt
større interesse for
mat og råvarer nå.
K J Ø K K E N S J E F TO R E E S P E N E S

– Menyen endres i takt
med sesongene, forteller
kjøkkensjef Tore Espenes
på Roast på Hotell Ørnen.

kontinentale vaner og trykket vin til sitt
hjerte. Hva drikker vi mest av om noen
år, spør vi forbrukerekspert Nyhaug.
– Vanlig pils og vin på boks. Vann,
appelsinjuice og brun brus, som i dag.
Det endrer seg ikke mye fra år til år,
derfor vil det vi drikker mest av være
akkurat det samme om fem år som det
er i dag. Det er veldig stabilt. Hva som
er «hot» og skaper bevegelse innenfor
kategoriene, er noe annet. Der skjer
det jo mye fra år til år, sier han.
På restaurant Roast er erfaringen
at stadig ﬂere velger øl, der de før
bestilte vin.
– Øl har blitt veldig populært, det lages
jo overalt. Nærmest hver uke dukker det
opp et nytt bryggeri. Noen av gjestene
kan mye om øl og setter kelnerne våre
virkelig på prøve. Men vi oppdaterer oss
hele tiden, forsikrer Espenes.

Ute til lunsj
Lunsjrestaurantene har blitt mange
og utvalget stadig mer variert i Bergen
de siste årene, konstaterer kjøkkensjef
Espenes.
– Det kan jo tyde på at folk spiser
oftere lunsj ute, sier han.
Likevel har ikke forbrukerekspert Nyhaug tro på at lunsjen vil bli like viktig
som middag i vår levetid her i Norge.
– Vi har ingen tradisjon og kultur for
å spise lunsj ute, annet enn på fastfood
eller ved spesielle anledninger. Det er
en liten økning i andelen som spiser
varm lunsj ute, men det er ikke mange
i den store sammenhengen, sier han.
Noe annet er det med frokost – et
viktig satsningsområde i hele Scandickjeden. I frokostrestauranten Aquila på
Ørnen, er de så stolte over frokosten,
at de oppfordrer gjestene til å ta seg
ekstra god tid til dagens første måltid.
– Det er noe spesielt med oss nordmenn og frokost. Gjestene på hotellet
står opp slik at de rekker frokosten, de
tar seg god tid, leser avisen og hygger
seg. Det er noe annet enn en rask kopp
kaffe og en croissant, som vi ser på
kontinentet, reﬂekterer Espenes.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Egon for alle
Med over 90 retter på menyen har Egon restaurant noe for de aller ﬂeste.
Lun musikk og levende lys sikrer den gode stemningen.
TO R U N N D I L L A N P E D E R S E N

SINDRE ELLINGSEN

O

ppskriften har fungert
i over 30 år, og barnefamilier, studenter og
eldre kommer til restauranten for å bli mette.
– Biffene våre er mest populære,
men først og fremst er nok folk fornøyd med at de vet hva de får hos
oss, sier daglig leder Julie Øverland
hos Egon på Kjøttbasaren. Det betyr
også linefanget torsk, meksikansk
mat, bakt potet og kyllingkebab – for
å nevne noe.
Selv med mange retter på menyen,
må de følge med hva som skjer rundt
i verden.
– For noen år siden hadde vi barbeque pulled pork på menyen. Vi var
nok litt for tidlig ute, så vi tok det ut,
men nå er det tilbake på menyen igjen,
sier Øverland og forsikrer samtidig at
peppersteken er fredet.
– Den er en klassiker, den tukler vi
ikke med!

Vi har fått mer og mer
kultur for fingerretter
vi kan dippe og
dele. Her fra Egon
Kjøttbasaren.
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Kjøttbasaren i Bergen har lang historie, men
er i dag et moderne mat- og restauranthus med
mange ulike konsepter under ett tak.

BIFFENE VÅRE
ER MEST POPULÆRE.
J U L I E ØV E R L A N D

KJØPESENTRE

Godt i gryta
I 100 år har tradisjonsrike Rivelsrud & co forsynt
Bergen med kjøtt, vilt og delikatesser på Kjøttbasaren.
Nå er det gryter som gjelder.

F

olk har blitt ﬂinkere
til å lage god mat av
rimelige stykningsdeler.
Nå kjøper de oksehaler,
okse- eller kalvekjaker, høyrygg og
innmat i større grad enn tidligere. Det blir til gryter med mye
smak, ofte med kraftige rotgrønnsaker, urter og hvitløk, sier Ivar
Arnt Rivelsrud. Han er tredje
generasjon Rivelsrud som driver
forretningen. Siden starten i 1915
har de ønsket gamle og unge stamkunder velkommen, etter hvert fra
alle verdenshjørner.
– Vi tilbyr alt fra kjøtt, vilt og
fugl til kaffe, oljer, oster og foie
gras. Av og til kan vi by på noe litt
mer eksotisk også, som importert
antilope, sier Rivelsrud, som også
har hjemmelaget syltetøy, patéer,
sauser og desserter i sortimentet.

Nye trender
Av mindre, mer marginale trender som stort sett gjelder storbyene foreløpig, har
vi peruviansk, «ekte» meksikansk og streetfood. Muligens også kokkefavoritten molekylær mat og fermentert mat, men kun for spesielt interesserte i en
lang stund ennå. På fastfood-/ fast casual-fronten ser vi varianter av det samme
med en dreining mot mer enkle konsepter eller menyer med vekt på naturlige
kvalitetsråvarer og sunnere alternativer. Brasilianske churrasceria-konsepter vil
også komme. Alt som er trendy vil oppleves å dø ut, men det betyr ikke at det
forsvinner. Det går fra å være trendy til alminnelig.
Kilde: Opinion

VARIERT TILBUD VIKTIG
Kundene vil ha kvalitet også på kjøpesenteret.
Trenden vi ser med økt interesse for spennende
mat og gode råvarer har også forplantet seg til
kjøpesenterbransjen.
– Kjøpesentermat er ikke lenger ensbetydende
med konditorier, ferdigmat og enkle konsepter.
Vi ser at utvalget av spisesteder på kjøpesentre
blir mer og mer viktig. Det norske folk bruker mer
penger på å spise ute, noe også kjøpesentrene
merker. Det lar seg vanskelig gjøre å konkurrere
med en 5-stjerners restaurant i sentrum, men
ﬂere og ﬂere sentereiere ser betydningen av å
tilby et bredt spekter av serveringstilbud for de
ulike dagsbehov og situasjoner som kundene
beﬁnner seg i, sier senterleder Tonje Holm-Fischer
ved Lambertseter Senter.
Hun mener at de sentre som har et godt tilbud
som dekker hele spekteret som kunden ønsker
seg fra gode kaﬀebarer, is- og yoghurt bar,
koselige og moderne lunsjsteder, internasjonalt
middagssted samt tradisjonell husmannskost,
har et konkurransefortrinn i dagens marked. Det
norske markedet kunne imidlertid med fordel ha
fått enda ﬂere alternative konsepter å tilby sine
kjøpesenterkunder.
– Samtidig er det utfordrende å drive spisested
på et kjøpesenter med tanke på åpningstider og
stor konkurranse konseptene imellom. Trenden
med gode og spennende serveringstilbud tilpasset
senterets ulike kundegrupper vil være viktig også
i tiden fremover. Sentrene som sosiale møteplasser vil fortsatt være der og serveringstilbudet
er en stor del av denne opplevelsen.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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INTERVJUET ∫ Niels Torp

Høyt under taket
Bergen sentrum er for vakkert til å tukle med. Litt utagerende er det likevel
lov å være, mener Niels Torp, arkitekten bak Hotell Ørnen.
TO R U N N D I L L A N P E D E R S E N

D

et er ikke nok å se på tomten når noe
skal bygges. Nei, landskapet rundt og
hele byen var med i betraktningen da
Niels Torp, og ﬁrmaet med samme navn,
konkurrerte om å tegne Hotell Ørnen.
– Byen er usigelig vakker! Lave hus ligger som små
knotter i dalsidene – og sentrum er eventyrlig. Det
er ikke bare å blande seg borti alt dette med et høyt
hus. Det må være slankt og spinkelt, ikke en klump,
illustrerer Torp, som vant konkurransen og dermed
hadde 13 etasjer midt i Bergen sentrum å utfolde seg
på. Men selv om respekten for omgivelsene er viktig,
bedyrer han at det ikke er det samme som å være
humørløs.
– Eksteriøret skal hilse gjestene velkommen til
hotellet. Da må det være rom for både det spektakulære og provoserende. Det skal være noe som pirrer,
utdyper han og viser til fargede vindusnisjer, spennende vinkler, lekende utspring og store glassﬂater.

Familiearven
Da Torp ble arkitekt, etter å ha studert både arkeologi og kunsthistorie, førte han samtidig familietradisjonene videre. I mer enn en mannsalder har
Torp og kollegene skapt bygg og byrom, som skal
være både funksjonelle og noe å hvile øynene på.
Vikingskipet på Hamar, Oslo Lufthavn Gardermoen
og Aker Brygge er noen navn på den lange listen.
Mange priser har det også blitt, og før Ørnen har fylt
ett år har hotellet allerede blitt kåret til Årets bygg i
Hordaland og fått Fasadeprisen i Bergen.
– Vi måtte knekke noen nøtter da vi skulle ﬁnne
den rette fasaden i Bergen med byens mur- og trearkitektur. Det nytter ikke med en blikk-kasse på et
sted som dette, vi måtte velge edlere materiale med
høy kvalitet, forklarer Torp.
Løsningen ble keramiske ﬂiser i forskjellige
sjatteringer. Polerte, matte og pussede ﬂiser, som
gir en spennende effekt i lyset – og et noe større
innhugg i budsjettet.
– OBOS var rause og sa ja til det. De har hilst gode
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K E N N E T H F L AT E N

FA K TA

ideer velkommen, samtidig har de vært knalltøffe
og forretningsmessige. Sånn må det være, sier han
og roser også kommunen for å være både lydhør og
proaktiv.

Landemerke
BOKA JEG IKKE
GLEMMER:
Jeg leser mye. Den siste jeg
leste, Kloge hænder av danske Mattias Tesfaye, forteller om hvor viktig det er at
teoretiske og praktiske fag
jobber sammen. En kultur
hviler på håndverk!

SISTE KULTUROPPLEVELSE:
Konsert med strykerkvartett på Gamle Losjen. Jeg
går hver måned.

PÅ FRITIDEN:
Jeg spiller jazzpiano.
Ute er det langrenn eller
seiling som gjelder.

ANTALL KAFFEKOPPER DAGLIG:
Mange!

PÅ EN SØNDAG?
Det må bli langrenn
eller seiling, det.

Med Hotell Ørnen har Bergen fått et nytt signalbygg,
en rolle som ikke skal være et hvilket som helst bygg
forunt å ha, ifølge den proﬁlerte arkitekten.
– Et signalbygg skal bety noe for allmennheten. Et
hotell er et offentlig bygg som grenser mot et kulturbygg med sine mange tilbud. Det er noe ganske annet
med et kontorbygg eller en privat bygning hvor folk
ikke har tilgang, understreker han. Og det har folk i
aller høyeste grad når det gjelder Ørnen. Både konferansegjester og privatpersoner fyller de 368 rommene.
Denne mixen har vært det viktigste hensynet å ta.
– Kurs- og konferansegjestene skal enkelt ﬁnne
frem til sine fasiliteter. Samtidig skal ikke de andre
gjestene oppleve at det er et konferansehotell. Dermed må vi tenke ut alt i detalj, for eksempel ligger
konferanserommene skjermet i underetasjen. Jeg
er også opptatt av at betjeningen skal være blide og
imøtekommende. Vårt bidrag til det var å sørge for
at de har gode løsninger som fungerer både på kjøkkenet og når de skal rengjøre hotellrom.
Etter en lang karriere er Torp like nysgjerrig
som før. Det får han bruk for i arbeidet med store
prosjekter i Kina.
– Kina har enorme miljøutfordringer. Her arbeider
vi både med enkeltprosjekter og med byplanlegging.
Enten vi tegner forretningsbygg for 12 000 personer
eller jobber med en omfattende byplan, må vi tenke
nytt og samtidig være realistiske og empatiske. Tenk
på hva det har å si for traﬁkken og opplevelsen av
byen hvis alt folk søker, ligger i gangavstand, sier
Torp, som gleder seg til å se den videre byfornyelsen
rundt Ørnen.
– Vi bruker uterommene mer enn før i Norge, og
området rundt Ørnen har stort potensial. Dette er
bare begynnelsen, konkluderer han.

DET NYTTER IKKE MED
EN BLIKK-KASSE PÅ ET
STED SOM DETTE, VI
MÅTTE VELGE EDLERE
MATERIALE ...

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

017

PROSJEKTER ∫ Sykehus

Bygget oppleves veldig moderne,
og det er lagt vekt på mange detaljer
for å dempe det man ofte oppfatter
som sykehuspreg.
T E R J E A R N E S E N , O B O S F O R R E T N I N G S BYG G
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OUS Mortensrud
– et livsviktig bygg
På Mortensrud i Oslo har OBOS Forretningsbygg bygget et nytt
distriktpsykiatrisk senter. Herfra skal Oslo Universitetssykehus
gi et viktig tilbud over 130 000 mennesker.
T Y R A T. T R O N S TA D

K E N N E T H F L AT E N
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PROSJEKTER ∫ Sykehus

FERDIG: OBOS Forretningsbygg hadde
overrekkelse av OUS Mortensrud til Oslo
universitetssykehus i midten av mai. Den
offisielle åpningen er 28. september.

B

ygget som snart står ferdig på Mortensrud
har lite til felles med det man som regel
forbinder med sykehus. Her er verken
sterile, hvite vegger eller nedslitt linoleum. Et topp moderne og estetisk bygg er det som
vil møte befolkningen i Søndre Nordstrand, Nordstrand og Østensjø når det nye sykehuset åpner over
sommeren. Senteret skal gi tilbud innen barne- og
voksenpsykiatrien, rusomsorg og ha 30 døgnplasser.
– For OBOS er det ingen ny tanke å ta ansvar
for bygg som gir et servicetilbud til befolkningen
gjennom et helt livsløp. Dette er jo noe vi har gjort i
mange tiår og er en del av vår historie, sier utviklingsdirektør Nils Bøhler i OBOS Forretningsbygg.

Universitetssykehus som skal bruke bygget, er det
fortsatt OBOS som skal eie det. Leiekontrakt er
skrevet for ti pluss ti år.
– Denne modellen er helt vanlig på andre områder,
men har ikke vært vanlig for Oslo Universitetssykehus.
De får et spesialtilpasset bygg, men de kan også ﬂytte og
si opp om de ønsker det – og de kan realisere prosjektet
uten selv å bruke ressurser på å utvikle og bygge. Men
avtalen er også god for vår del. OBOS hadde en tomt
som var regulert til bolig uten å være helt egnet. Til
denne bruken var den glimrende, forteller eiendomssjef
Terje Arnesen i OBOS Forretningsbygg, som har ansvar
for gjennomføringen av prosjektet.

Mange og detaljerte krav
God avtale for begge
13800 kvadratmeter sykehusbygg med tre psykiatriske døgnenheter, hver med ti plasser, samt poliklinikker for de ulike fagenhetene – det er det som
snart står ferdig på Mortensrud. Her vil 150–200
mennesker få sine arbeidsplasser, og en befolkning
på over 130 000 mennesker få et distriktpsykiatrisk
tilbud. Arkitekt har vært Hille Melbye Arkitekter,
og entreprenør er Betonmast. Selv om det er Oslo
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Situasjonen for noen år tilbake var slik: Tomten rett
ved Mortensrud senter var eid av OBOS, men var
uegnet for boligbygging. Ullevål Universitetssykehus
hadde på sin side behov for samlokalisering av ﬂere
distriktpsykiatriske enheter. Etter en lengre prosess
kom en tykk kravspesiﬁkasjon på plass. Terje Arnesen
kan fortelle om et arbeid med mange bygningstekniske krav som er særskilte for sykehus. Dette har til nå
ikke vært et spesialfelt for OBOS Forretningsbygg.

Dette er et
eksempel på
et ﬁnt samarbeid mellom
det private og
det offentlige.
N I L S M O RT E N B Ø H L E R

FA K TA

Oslo
Universitetssykehus
Mortensrud

BYGGHERRE:
OBOS Forretningsbygg

ARKITEKT:
Hille Melbye

Bygget oppleves veldig
moderne, og det er lagt
vekt på mange detaljer for å
dempe det man ofte oppfatter
som sykehuspreg.

Private aktører må til
– Dette er et eksempel på et ﬁnt samarbeid mellom
det private og det offentlige, understreker Nils
Bøhler. –Før ble jo slike bygg til ved at det offentlige
bevilget penger og bygget i egen regi. Men offentlig
sektor har innsett at man må samarbeide med private aktører for å kunne klare alle oppgavene man
har. Her tror vi at vi kan bidra. Vi er også involvert i
andre prosjekter med helse- og skolebygg, og vi tror
det kommer til å bli mer av dette framover. Vi skal
kunne bygge alt mulig, sier han.

Et moderne og trivelig bygg
Både Arnesen og Bøhler er svært fornøyde med
bygget og åpningen som fant sted i midten av mai.
Representanter fra OBOS, sykehuset og bydelene
var tilstede for å markere at bygget som skal betjene

Betonmast

PROSJEKTLEDELSE:
OBOS Prosjekt

TERJE ARNESEN

– På et moderne sykehus er det mye som skal ivaretas
på helt bestemte måter, for eksempel når det kommer
til sikkerhet. Kravspesiﬁkasjonene er svært detaljerte, og
det er ingen rom for andre løsninger. På dette området
skiller dette seg veldig fra andre bygg vi har ansvar for,
for eksempel hoteller og kjøpesentre, sier han.

ENTREPRENØR:

3000 pasienter i året endelig stod klart. Arnesen er
opptatt av at bygget har fått mange kvaliteter som
gjør at det vil fungere godt som sykehus.
– Bygget oppleves veldig moderne, og det er lagt
vekt på mange detaljer for å dempe det man ofte
oppfatter som sykehuspreg. Både farger og materialer er valgt ut med stor omtanke. Det har blitt et
veldig trivelig bygg, forteller han.

BYGGESTART:
Oktober 2013

OVERLEVERING:
Mai 2015

kr

Samarbeid som tar tid
Bøhler er opptatt av at OUS Mortensrud har vært
en ﬁn utfordring for OBOS Forretningsbygg, og
at byggingen av et slikt spesialbygg har vært en
utvidelse av fagfeltet for bedriften.
– Skoler og sykehus er utfordrende å bygge. Ikke
minst har vi lært at et samarbeid med det offentlige
tar tid. Det er mange krav som stilles, og beslutningsprosessene er veldig lange. Jeg har alltid visst at
eiendom er en langsiktig bransje, men skal du jobbe
med det offentlige, blir den enda mer langsiktig. Det
krever tålmodighet. Men resultatet her på Mortensrud er et ﬂott bygg som blir bra for både de som skal
jobbe her og de som skal bruke det. Så får vi heller
akseptere at det tar litt tid, påpeker han.

BUDSJETT:
417 millioner kroner

LEIETAKER:
Oslo Universitetssykehus v/ Søndre Oslo DPS
(distriktspsykiatrisk
senter) BUP Syd (barneog ungdomspsykiatrisk
poliklinikk) og Rupo
(ruspoliklinikken).

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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FOTOREPORTASJEN

Tasta senter

Nytt samlingspunkt
Tasta Senter er blitt akkurat det bydelssenteret nærmiljøet trengte,
med butikker, serveringssteder, lege og helsestasjon under samme tak.
En møteplass for nye og gamle innbyggere på Tasta i Stavanger.
J O R U N N WO L D
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Tasta senter

M

atbutikken Helgø Meny
er en av senterets største
suksesser. Kundene trekker
fram god service og et rikt
vareutvalg som grunnen til at de handler
akkurat her – og handler gjør de igjen og
igjen. Butikken trekker folk til senteret, og
er samtidig den Helgø Meny-butikken med
best omsetningsøkning i hele regionen.
– I tillegg til en god matbutikk er apotek,
Hennes & Mauritz og våre ﬂotte nisjebutikker de store «dragerne» til senteret.
Den gode sammensetningen av butikker
gjør at vi tilbyr mat, klær, sko, vesker,
interiør, sportsutstyr og servering i en kombinasjon med trening- og helsetjenester.
Det gjør at innbyggerne i bydelen handler
lokalt istedenfor å dra til andre sentre, sier
senterleder Britt Iren Osmundsen.

Dårlig start – eventyrlig fortsettelse
Det ble en trå start for senteret i 2012.
Etter en meget god åpningsuke fulgte
strømstans, parkeringskaos og en julehandel som sviktet.
– Jeg må innrømme at det ble noen søvnløse netter, forteller senterlederen.
Men etter å ha tatt grep, snudde det i
2014. 900 000 kunder handlet her i løpet
av året, og slikt blir det penger av. Den totale omsetningen økte med 16,3 prosent fra
året før. Nå ser 2015 ut til å bli enda bedre.
– Det er kjekt for både oss og butikksjefene å se at senteret stadig går bedre.
Både ansatte og kunder trives her, sier
senterleder Britt Iren Osmundsen.
Men en slik økning i omsetningen kommer ikke av seg selv.
Med hjelp fra den stødige sentereieren
OBOS, klarte senteret å snu en negativ
trend. Økt markedsføring og en iherdig
jobb med å skape et trivelig arbeidsmiljø, gjorde at pilen begynte å peke i
riktig retning. Markedskoordinator Anne
Grethe Flesjå laget annonser så blekket og
kreativiteten sprutet.
Oppsummeringen av fjorårets markedsføring viste at Tasta Senter nærmest hadde
tapetsert digitale og trykte medier med
annonsene sine. I gjennomsnitt hadde
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Kundene trives, og de som bor i bydelen er stolte av
senteret sitt. Vi får stadig nye stamkunder, og ansatte
trives så godt at nesten ingen slutter.
BRITT IREN OSMUNDSEN, SENTERLEDER

senteret avisannonser hver tredje dag. I tillegg kom fem millioner annonsevisninger i
digitale medier, utstrakt bruk av Facebook,
radioreklame, egenproduserte magasiner
og reklameplass på bussholdeplasser.
– Det er ingen tvil om at markedsføringen
virket, er senterlederen og markedskoordinator Anne Grethe Flesjå enige om. – Kundene
trives, og de som bor i bydelen er stolte av
senteret sitt. Vi får stadig nye stamkunder, og
ansatte trives så godt at nesten ingen slutter,
kan Osmundsen fortelle.
I dag fungerer senteret som den møteplassen det var ment å være. Lokale lag og
foreninger har treff her på formiddagen,
og barselgrupper benytter kafeene som fast
møteplass. Treningssenteret i tredje etasje
er svært populært, og de som bor på Tasta
handler stadig mer på senteret.

«... vi erfarer at vi enkelt kan hjelpe kundene
videre til riktig behandling når vi samarbeider ...»
B J Ø R N A R J O H A N N E S E N , H E L S E LO F T E T

PÅ TASTA SENTER har
Bjørnar Johannesen
etablert sin praksis med
behandling og trening.
Kundene som benytter
treningsrommet kan
nyte en fantastisk utsikt
over nærområdet.

H ELSELOF T ET

Lever ut helsedrømmen
– helt på toppen
I ØVERSTE ETASJE PÅ TASTA SENTER har fysioterapeut Bjørnar Johannesen fått akkurat det han
drømte om: 600 kvadratmeter med helse og trening.
Det startet med at Johannesen etablerte sin virksomhet på senteret. Men drømmen om et faglig
fellesskap førte til at han snart øynet muligheten
til å samle ﬂere fra samme bransje. Gjennom et
samarbeid med OBOS ﬁkk han bygget om hele
etasjen slik at den egnet seg til formålet.
Nå rommer lokalene fysioterapeuter, kiropraktorer og andre helsebedrifter. Alle er selvstendig
næringsdrivende og har drevet egen praksis i ﬂere
år. Gjennom samlokaliseringen har de endelig
fått et faglig fellesskap på Tasta. Det kommer
kundene til gode.
Virksomheten har fått navnet Tasta helseloft –
helt på toppen, og med denne etableringen er
trenings- og helsetilbudet i bydelen kraftig styrket.
– Vi har en bransjeklausul som bidrar til at vi ikke
tar kunder fra hverandre. Men vi erfarer at vi enkelt
kan hjelpe kundene videre til riktig behandling når
vi samarbeider slik vi gjør, forteller Johannesen.
Johannesen er ikke i tvil om at de er med på å
generere handel til senteret, og at senteret genererer kunder til dem.
– Fordelene ved å ligge på et senter er mange.
Kundene liker å ha alt på ett sted, og de nyter
godt av gratis innendørs parkering.
Han legger til at han ofte ser handleposer på
venterommet.
– Jeg er ikke i tvil om at vi er med på å generere
handel til senteret, og at senteret genererer kunder
til oss. Tasta Senter er blitt det bydelssenteret
Tastabuen fortjener. Det er det ingen tvil om,
mener han.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

025

FOTOREPORTASJEN

Tasta senter

Den gode sammensetningen av butikker gjør
at innbyggerne i bydelen
handler lokalt istedenfor
å dra til andre sentre.
BRITT IREN OSMUNDSEN, SENTERLEDER

SØNDAGSÅPENT. Skulle du ta søndagsturen forbi Tasta Senter har du mulighet til
å stoppe på et av de to serveringsstedene
som holder åpent sju dager i uken.
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Senterleder Britt Iren Osmundsen
markedskoordinator Anne Grethe
Flesjå har opplevd god effekt av
markedsføringen av senteret, og
2015 tegner til å bli et godt år.
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«Hver gang et nytt byggetrinn er innﬂytningsklart, legger vi en gavekupong fra apoteket i
postkassene for å ønske velkommen.»
U L R I C H DA N N H A R DT, A P OT E K E T

DET BYGGES mange
nye boliger på Tasta for
tiden. Apoteker Ulrich
Dannhardt merker en
hyggelig økning i omsetningen hver gang det
ferdigstilles nye boliger
i nærområdet.

A P O T EK ET

God service gir nye kunder
AV ALLE BUTIKKENE på Tasta Senter var det
Apotek 1 som hadde den høyeste omsetningsøkningen i 2014. Apoteker Ulrich Dannhardt
mener det skyldes den gode servicen kundene
får hos dem.
Det bygges stadig nye boliger på Tasta, både
av OBOS og av andre boligbyggere. Det betyr et
større kundegrunnlag for senteret. Det merkes
på kundetilstrømningen til apoteket.
– Hver gang et nytt byggetrinn er innﬂytningsklart, legger vi en gavekupong fra apoteket i
postkassene for å ønske velkommen til Tasta.
Kupongen kan byttes inn i en håndkrem til
hender som er tørre etter all pakkingen. Dermed
får vi sjansen til å gi en så god service at de blir
våre nye stamkunder, forteller Dannhardt.
Han er enig i at Tasta Senter er blitt et møtested i bydelen. Særlig ser han at det er eldre,
samt mødre og fedre med små barn som kommer
hit på dagtid.
GODE ÅPNINGSTIDER. Apoteket setter stor
pris på at senteret består både av butikker og
service. Særlig er det legesenteret som genererer
en del kunder.
– Det er praktisk for kundene å ha lege og
apotek under samme tak. Men konkurransefortrinnet vårt ligger i at vi har åpent i senterets
åpningstider, altså to timer lenger enn de andre
apotekene i bydelen. Det merker vi de siste
to timene av dagen. Vårt mål er å gi en så god
kundeopplevelse at de kommer hit neste gang
også, sier Dannhardt.
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Under samme tak. Tasta Senter er blitt
det bydelssenteret nærmiljøet har
hatt behov for. Her er kjedebutikker,
nisjebutikker, spisesteder, legesenter
og helsestasjon samlet under ett tak.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Samfunnsutvikling

Ja eller nei til
søndagsåpne butikker?
Hva taler for og hva taler imot å avvikle søndagen som handlefri dag?
Regjeringens forslag er nå ute på høring.

Trine Lise Sundnes

Heidi Nordby Lunde

forbundsleder Handel og
kontor Norge

Stortingsrepresentant Høyre
Heidi Nordby Lunde mener det må
være opp den som driver butikken
å vurdere om han vil holde åpent
på søndager.

Trine Lise Sundnes mener søndagshandel vil gi store negative utslag for
familieliv, organisasjonsliv og miljø.

Vel, de ﬂeste av oss handler vel ikke seks dager
i uka. Dersom butikkeiere ønsker å ha butikken
åpen på søndager, handler jeg gjerne der. Men hva
om noen butikkers seksdagers uke er fra tirsdag til
søndag, fordi de har ﬂere kunder på søndager som
holder liv i butikken enn i kontortiden når folk er
på jobb på mandager? Det må jo være opp til gründeren som driver butikken å vurdere.

I Norge er
butikkene åpne
seks dager i uka.
Trenger vi en dag
til for å handle?

Nei, mest av alt trenger vi en dag vi kan hvile, bruke
tid på venner og familie, og tid til reﬂeksjon. Det
er et paradoks at vi i vår tid valfarter til yoga og
mindfulness-kurs for å takle dagens kjas og mas.
Vi trenger en dag i uka hvor takten og tempo er
annerledes og hvor ﬂertallet av befolkningen har fri.

Ja, for dagens lovgivning gir unntak som på mange
måter er uforståelige. Hvorfor kan man handle brød
og melk i vanlige butikker som har søndagsåpent i
turistkommuner med 2000 innbyggere, mens min
lokale Kiwi må redusere vareutvalg og størrelse for å
ha åpent i en bydel i Oslo med 50 000 innbyggere?
Det er jo helt absurd.

Dagens lovgivning
tillater i dag en del
butikker å holde
åpent søndager – er
dette en naturlig
forlengelse?

De aller ﬂeste er fornøyd med den tilgangen de har
på varer i dag. Regjeringen snakker om allmenn
åpning med noe begrensning, vi snakker om
søndagsstengt med begrenset åpning.
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Heidi Nordby Lunde

Trine Lise Sundnes

Selvsagt. Norgesgruppen påstår de er motstandere
av søndagsåpne butikker, men har brukt ﬂere
hundre millioner kroner for å tilpasse butikkene
sine til dagens lovgivning for å åpne ﬂere ombyggede
søndagsbutikker. Apropos absurd – på Sagene har
de en Meny-butikk som kun er åpen på søndager og
stengt på hverdager. Klart dette er urettferdig.

Regjeringen mener
forslaget om søndagsåpne butikker gir et
enklere regelverk og
like konkurranseforhold. Blir det mer
rettferdig?

Hvis det er et problem med regelverket er ikke løsningen å fjerne det og liberalisere alt. Vi har tilbudt
oss, sammen med arbeidsgiverne, å være med å forbedre dagens regelverk. Det er for øvrig merkelig at
Høyre og Frp kjører fram dette «problemet» all den
tid butikkeierne ikke vil ha deres «løsning». Kjøpmennene ønsker en regulering som gjør det mulig
for mangfoldet i handelen å overleve. Regjeringens
forslag tjener de store og eiendomsbaronene som
eier kjøpesentre. Småbutikkene og distriktsbutikkene vil få det svært vanskelig.

For mange er ikke søndagen en «felles hviledag», og
hvilket innhold som ligger i begrepet hviledag er vel
også ganske forskjellig. I dag er det 25 prosent som
jobber på søndager, og det ingen grunn til å tro at
antallet som vil jobbe på søndager vil bli dramatisk
mye mer – men kanskje ligge midt mellom en vanlig
lørdag og søndag – rundt 30 prosent. Søndag vil fortsatt være en annerledes dag for de aller, aller ﬂeste.

Søndagsåpne
butikker setter
kroken på døra for
en felles hviledag.
Betyr det noe?

Ja, det synes jeg. Mange tenker ikke over at søndagen er institusjonalisert. Vi har et hav av aktiviteter
som legges til søndag nettopp for at ﬂest mulig
skal få delta; søndagsmiddagen, fotballkamper,
idrettsarrangement, kulturopplevelser, valg … Det
blir vanskelig å ta søndag på tirsdag når barna er
på skolen. Søndagsmiddagen mister sin verdi når
stadig færre kan dele den.

Regjeringen har kun foreslått å gjøre unntaksbestemmelsene mer rettferdige slik at alle får like
vilkår. Sverige har søndagsåpne butikker, hvor både
fagforeninger og næringsliv har kommet til gode
ordninger. Sverige kåres jevnlig til et like godt eller
bedre land å bo i som Norge. Hvorfor skulle det være
annerledes her?

Hvilke
konsekvenser vil
full liberalisering
av butikkenes
åpningstider gi?

De er mange; totalt sett vil Norge få en mer enn
fordobling av søndagsarbeidende enn i dag. Det vil
få konsekvenser for frivilligheten. Hvem skal kjøre
ungene til fotballkamper, steke vaﬂer på idrettsarrangementer, stille opp for korpset på loppemarkedene osv? I tillegg vil familiene til 290.000 måtte
droppe hytteturen hvis mor eller far skal være med.
Nedlegging av butikker i distriktene med mer bilkjøring som resultat, for å nevne noen.

Alle de som har ønske om å ha søndagsåpent, men i
dag ikke får lov. Alle de som ønsker å delta i arbeidslivet og da kan få økte muligheter til det. Alle vi som
ikke lever et A4-liv, men kan få mer ﬂeksibilitet når
vi planlegger arbeid og fritid. Samfunnet, som alltid
tjener på rettferdige konkurransevilkår.

Hvem blir
vinnerne av en slik
lovendring?

I vært fall ikke lavlønte kvinner i handelen, men
Nordby Lunde og Frogner-fruene vil få sin forbrukerfrihet. De jeg representerer vil miste den eneste
sikre fridagen de har sammen med ungene og
familien sin. Det bør utløse en prinsipiell diskusjon
om den forbrukerfriheten noen vil vinne, er verdt
det frihetstapet som 290 000 ﬂere på jobb gir og
konsekvensene det får for deres familier.
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Byutviklingens lange
og krokete veier
Jeg sykler ofte ned til Ekebergrestauranten og stopper et øyeblikk for å få
et overblikk over en by som endrer seg. Nå er det på Sørenga og i Bjørvika
det skjer. Nye bydeler vokser frem. Liker jeg egentlig det jeg ser?
I VA R S E K N E

SCANPIX

JEG VET IKKE HELT. Et moderne og
strømlinjeformet Oslo vokser frem nede i
sentrum, og mektige krefter står bak. Og
ikke bare i sentrum, men i store deler av
Oslo innenfor ring 3. Det eneste stedet det
nesten ikke skjer noe, er i den innerste bykjernen, ofte kalt Kvadraturen, og i Marka.

den ble tettet igjen med leiegårder. Også
Bolteløkka og Homansbyen ble bygd ut,
men her med store murvillaer og trehus. I
1854 gjorde Østbanestasjonen de litt lurvete
områdene Vaterland og Grønland tettere og
mer sentrale enn de hadde vært.

Brenn resten av byen!

Byen ﬁkk en bratt
utviklingskurve da
industrien utnyttet
kraften i Akerselva.

Byutvikling kan være brutal. Som da Kristian
Kvart ga innbyggerne ordre om å brenne ned
resten av det gamle Oslo i 1624 etter bybrannen samme år. Han hadde et ess i ermet:
Regulere en ny by bak Akershus Festning.
Han visste hva han gjorde: Utvikle en provinshovedstad uten at de krigerske svenskene skulle erobre den. Og lage et monument
over seg selv. Det nye Christiania ble en by
for de mest velstående, de som hadde råd
til murhus, som ble påbudt. De andre måtte
ﬁnne seg billigere tomter hvor de kunne
bygge sine trehus. Etter 1814 kom Karl Johan
og ville bygge slottet sitt på Bellevue-høyden
og ikke på Tøyen, slik han først hadde tenkt.
Dette ene grepet avgjorde hva som ble bygd
på vestkanten og østkanten.

Nasjonsbygging og bratt
utviklingskurve
Da Christiania ble hovedstad i 1814 ble
den lille avkroken et viktig sentrum for
nasjonsbyggingen, med sentralbank,
universitet, børs og altså dette Slottet litt i
utkanten. Byen ﬁkk en bratt utviklingskurve
da industrien utnyttet kraften i Akerselva,
da handelsborgerskapet brukte kapitalen sin
til å bygge ut de gamle løkkene. Thorvald
Meyer kjøpte Grünerløkka og sørget for at
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De nye bygningene ble murt opp av håndverkere, og de ﬂotteste ble tegnet av arkitekter.
De vanlige leiegårdene ble stort sett tegnet
av byggmestere ut fra standardtegninger.
Men fordi de var oppført i en tid hvor man
skjulte små og enkle leiligheter bak ﬁne
fasader, ble gårdene ganske ﬁne å se på fra
gata, selv om bakgårdene var trange og fæle,
og de ble bygd slik at strøket ble tett, intimt
og med rom for butikker, verksteder og alt
som ga strøket liv, byliv! Lokalene var billige
å leie. Her var det kort vei fra jobb til bolig.
I gatene var det fotgjengere og hestekjøretøyer. I de mest urbane strøkene, fra 1875,
dundret trikken gjennom gatene.

Trikker, biler, byplan og funkis
Så kom de første bilene og skremte vettet av
hestene. Og noen biler kræsja med trikken.
Byen vokste, selv etter det store boligkrakket i 1899, og det begynte å gå opp for
byens ledelse at ingenting ville bli som før.
Traﬁkken ble kaotisk etter hvert som bilene

hostet gjennom gatene og fraktet varer og
mennesker. Byens politikere og administrative ledelse skjønte at de måtte ta grep for
å få kontroll på en byutvikling der de nye
strøkene la seg utenpå de gamle, og hvor utbyggingen foregikk litt tilfeldig, ut fra hvor
mye penger utbyggerne hadde og hva tomtene kostet. Det ble klekket ut en byplan,
et mønster for hvordan veksten skulle skje.
Vi er kommet til 1930-tallet. Den moderne
tid var i gang. Arkitektene ville ikke lenger
tegne klassiske bygninger, de ville vise at
de var moderne og kunne tegne funkis og
forretningsgårder med strippede fasader. De
nydelige byggene i klassisk stil skulle aldri
komme tilbake som nybygg.

OBOS ga viktige føringer
Så har vi OBOS. Få aktører har betydd så
mye for byutviklingen som OBOS. Men det
var ikke før etter krigen at OBOS tok de store grepene og jafset i seg akergårder rundt
Østensjøvannet og andre steder. Vel, det
som kom ut av det, var de såkalte drabantbyene, som omformet det meste av Oslo, og
som løste mye av bolignøden, som bestemte
mye av hvordan drabantbyene skulle se ut.
OBOS hadde kanskje ikke så mye penger i
disse årene, men fordi de var Oslo kommunes byggende organ, hadde de førsteretten
til store og billige tomter pluss husbanklån.
OBOS og arkitekten de engasjerte, Frode
Rinnan og hans kontor, satt derfor i førersetet når Oslo skulle bygges ut med boligbyer
og kjøpesentra på 50- og 60-tallet. Det var
en byutvikling som forandret Oslo og foregikk nesten uten at noen krangla høylytt,
det var planstyrt byutvikling på grønne

Den nye stramme, strippede stilen skulle prege så godt som alt
som kom av nye bygninger. Noen av dem var riktig så ﬁne, men de
ﬂeste var gudsjammerlig kjedelige og noen direkte frastøtende.

Det engelske kvarter på Drammensveien
ble revet til fordel for Indeksbygget .

enger og i skogholt, styrt av fellesskapets
politiske organer, byggeteknologien og arkitektoniske trender. En byutvikling hvor man
trodde man kunne planlegge trivelige strøk
og få til liv mellom husene, slik den gamle
byutviklingen, den vi kaller organisk byutvikling, altså når byen legger på seg og blir
feitere og feitere, ofte ga rom for. Men man
kan ikke planlegge trivelige og myldrende
bystrøk! Etter krigen var det stort sett slutt
på organisk byutvikling. Siden har det vært
sånn. Byutvikling er planlagt. Og derfor stiv
og ikke egnet for den lille kjøpmann som vil
bygge sin egen butikk, uten at det skal koste
det hvite ut av skjorta.

Det engelske kvarter i grus
I 1963 syklet jeg til Solli plass på en av
mine byturer. Jeg var 16 år og nysgjerrig på hvordan byen min så ut. Jeg syklet
langsomt rundt i strøket og kjente en
brusende glede over Det engelske kvarter,
som buktet seg med sine nydelige fasader,
utspring og krumspring rundt Solli plass.
Jeg kjente en stille fryd. Dette boligkomplekset i fransk nyrenessanse hadde kupler,
søyler, spir og karnapper, helt unødvendige
for aktivitetene inne. Samtidig var jeg
opprørt. For jeg visste at snart skulle dette
bli en grushaug. Hadde jeg visst hva som
skulle komme i stedet, hadde jeg sannsynligvis ønsket død og fordervelse over så vel
arkitekter, byggherrer og byplankontor.
Men slik var det. Den nye stramme,
strippede stilen skulle prege så godt som
alt som kom av nye bygninger. Noen av
dem var riktig så ﬁne, men de ﬂeste var
gudsjammerlig kjedelige og noen direkte
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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En by uten mennesker i bevegelse
i gatene og på torgene er en død by.

frastøtende, som om de ropte ut: Ikke kom
for nær, har du passordet? Byen var ikke
lenger så ﬁn å se på, på den annen side var
den mer moderne, lokalene var ofte bedre
å oppholde seg i og lettere å holde i orden.
Men måtte det bli sånn?

Gode byer har liv i gatene
Byutvikling er ikke bare å rive noe her og
bygge noe der. Byutvikling er når politiske
ideer blir levende, det er når myndigheter
legger rammer for det som bygges og ikke
minst bygger selv, for å binde byen sammen
og lage felles rom og plasser der folk kan
myldre og møte hverandre. Det er når folk og
selskaper med kapital bygger noe som synes i
bybildet og som de kan selge eller leie ut. Nye
transportårer kan ødelegge gamle bystrøk
og gjøre dem utilgjengelige, men også gjøre
det mulig å få til den traﬁkkﬂyten som gjør
det mulig bruke byen til det den er skapt for:
Handel, produksjon, kultur og bevegelse. En
by uten mennesker i bevegelse i gatene og på
torgene er en død by. For noen år siden opplevde jeg en slik by: Riyadh i Saudi-Arabia. En
pervers by med nydelig glanset arkitektur og
prangende kjøpesentra, gater fulle av nye, nyvaskede biler, men hvor var menneskene? Jo,
inne! Og i de overbygde kjøpesentrene. De
få jeg så ute, var menn på vei til noe, hastig.
Riyadh var en by til skrekk og advarsel.

Bjørvika i bunnlinjens vold
I dag er det umulig å drive byutvikling uten
å være stor og mektig. Den mektigste av
dem alle er Oslo kommune i samarbeid med
staten, altså det vi kan kalle Offentlig sektor.
Det som foregår i Bjørvika og hele stripa
rundt havna, fra Bygdøy til Ormøya, hadde
ikke vært mulig å få til om det ikke hadde
vært for at stat og kommune hadde gått
sammen og lagt til rette for å omskape havnearealer til boligstrøk, promenader, forretningsstrøk, kulturbygg, spisesteder og båtan034
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Byutvikling er ikke
bare å rive noe her og
bygge noe der.
løp. Dette var mulig fordi havnetraﬁkken
var skrumpet inn på grunn av ny havneteknikk, fordi større havner andre steder hadde
tatt mye av traﬁkken. Samtidig la staten og
kommunen til rette omdanningen på en slik
måte at utbyggingsselskapet Oslo S Utvikling, en miks av offentlige og private aktører,
måtte bygge veldig lønnsomme hus for å få
regnestykket til å gå opp. Det som i gamle
dager ble regnet for en offentlig oppgave,
nemlig å få på plass infrastrukturen i dette
dels gjørmete og vanskelige området å bygge
ut, proppa som det har vært med spor fra
fortida, måtte nå ﬁnansieres av utbyggerne,
og noen av dem, de offentlige Hav Eiendom,
Rom og Entra eiendom, måtte nå nistirre på
bunnlinja, for de skulle gå for egen maskin

nå, og dermed ble det helt nødvendig å la
kapitalens og markedets nådeløse krefter
styre volum og arealeffektivitet. Dermed
ble det som det ble, og arkitekturen, som
noen digger, særlig arkitekter og utbyggere
som vil vise at de henger med i de urbane
trendene, ble utvendig skinnende og blendende, men kald, hard og veldig lite intim,
til dels avvisende. Bjørvika ser ganske stilig
ut fra Ekebergrestauranten, men gir en helt
annen opplevelse når vi vandrer midt i den,
og det må vi leve med i mange tiår. Hadde
bare arkitektene fått samme spillerom som
Snøhetta ﬁkk da de tegnet Operaen.

Noen får det til
Enda godt vi har byutviklere som tar tak i
gamle industristrøk og omdanner dem til ﬁne
næringsstrøk kombinert med boliger, hvor
mange av de gamle ﬂotte industribyggene fra
1800-tallet er blitt bygd om og modernisert.
Som i Nydalen, på Vulkan og på Aker Brygge.
Slik skal det gjøres!

MANGE
SMARTE
TIPS

GUIDE
ENERGI

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

F OTO : N A D I A F R A N T S E N , TAT T H O S I S S I K VÆ R N E R H A L L E N

FANG ENERGITYVEN
I FJOR høst gjennomførte vi en
aksjon der vi avslørte en rekke energityver som stjal kilowatt-timer etter
at byggene var låst og folk hadde gått
hjem.
Fang energityven er et enkelt tiltak
i regi av Grønn Byggallianse, som vi
gjør for leietakerne våre. Helt enkelt
handler det om at driftspersonell
går rundt i byggene etter stengetid
og sjekker hva som står på, som
burde vært slått av. Det kan være lys,
pumper, vifter, datamaskiner eller
en radio for den del. Den enkelte
tyv stjeler kanskje ikke så mye, men
sluttsummen blir betydelig.
– Siste aksjon gjorde at vi fant
500 000 kwt, sier driftsdirektør Roger
Kongerud OBOS Forretningsbygg.
Disse kilowattimene utgjør hele
350 000 kr i året.
– Og det er enkle grep som ikke
koster en krone, presiserer han.
Mer komplisert er det å sikre at
de tekniske installasjonene yter
maksimalt. Det er ikke riktig, slik
mange tror, at lavt energibruk betyr
dårlig inneklima. Tvert imot, hvis
systemene driftes riktig, kan de
ansatte ha fokus på jobben og ikke
omgivelsene.

PSST!

Å VÆRE EN MIL JØBEDRIFT ER Å SPARE PENGER
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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GUIDE Energi

Legg
energi
i miljøet
Ikke alle er klar over at de
ﬂeste miljøtiltak i bygg også er
lønnsomme og dessuten bidrar
til trivsel og bedre inneklima.
SISSEL FORNES

NADIA FRANTSEN

K

an behagelig temperatur og riktig luftmengde løses med lav og miljøvennlig
energibruk?
– Det virker som mange tror at lite
energi betyr dårlig inneklima. Det stemmer ikke.
Men alle byggets tekniske installasjoner må driftes
riktig, sier fagansvarlig for energi hos ISS Facility
Services, Thomas Thorstensen.
Selskapet ﬂyttet inn i Kværnerhallen i Lodalen i
2012 etter at OBOS hadde ferdigstilt sitt prosjekt
med å transformere det gamle industriområdet.
ISS leier drøyt 5600 kvadratmeter til sine 1420
ansatte i den gamle hallen, som er blitt et topp
moderne kontorbygg også med tanke på tekniske
installasjoner: Bygget har automatisk solavskjerming
og bevegelssensor på lyset. Det varmes opp via fjernvarme og har balansert ventilasjon med roterende
gjenvinning, som gir en gjenvinningsgrad på mellom
80 og 85 prosent. Anlegget er behovsregulert på
tilstedeværelse og temperatur.

036
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– Et godt inneklima gjør at
alle kan ha fullt fokus på
jobben, ikke på omgivelsene,
sier Thomas Thorstensen og
Henriette Woxén i ISS Facility
Services. Selskapet holder til i
Kværnerhallen i Lodalen.

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL

037

GUIDE Energi

Systemene må snakke sammen.
Å oppnå et godt inneklima kan ta litt tid i nye
bygg, forteller driftsingeniør Stian Ruud i OBOS
Forretningsbygg.
– Mange er vant til å kjøre med gass og brems
samtidig, med tanke på kjøling og oppvarming, sier
Ruud som poengterer at det både er uheldig for
innemiljøet og gir høye energikostnader.
Både Ruud og Thorstensen opplever at leverandørene av tekniske anlegg til nye bygg ofte tester
sine egne leveranser, uten at noen har eller tar
ansvar for helheten.
– Det er ikke bestandig man skal stole på fabrikkinnstillingene, kommenterer Ruud.
I Kværnerhallen har både byggeier og leietaker hatt
fokus på å identiﬁsere driftsfeil helt fra starten av.
– Siden vi ﬂyttet inn har vi hatt jevnlige møter
og god dialog med OBOS Forretningsbygg, og også
entreprenøren har vært involvert, med hell, sier
Thorstensen.

Stabilt inneklima viktig.
At det blir fokus på inneklimaet, er vanlig. Ifølge
Stian Ruud viser leietakerundersøkelsene at inneklima er det punktet ﬂest har en mening om. Hva
den enkelte ansatt synes er rett temperatur, vil imidlertid variere. Noen kler seg i silkebluse med skjørt
038

AREAL / OBOS FORRETNINGSBYGG

Solavskjerming er det
aller viktigste punktet.
Uten god solavskjerming
vil bygget trenge 15
prosent mer kjøling for å
holde temperaturen nede.
DRIFTSINGENIØR STIAN RUUD

og tynne strømper, andre i skjorte og ullgenser.
– Det viktigste er at inneklimaet er stabilt, for da
tilpasser man seg det, sier Thorstensen i ISS. Han
påpeker at litt tålmodighet også må til med behovsregulert oppvarming og ventilasjon.
– Det kan ta en 15–20 minutter før systemet har
oppnådd riktig temperatur når folk kommer utover
morgenen, konstaterer han. Innetemperaturen
må også til en viss grad stå i forhold til temperaturen ute. I Kværnerhallen stenges fjernvarmen
om sommeren, og kjøling skjer via ventilasjonen og
reguleres av utevarmen.
– På det varmeste i fjor sommer hadde vi 25
grader her inne, for at forskjellen mellom ute og

ISS Facility Services overvåker
selv sitt eget forbruk. Her fra
deres nyetablerte Green Room.

TIPS

At bygget kan driftes miljøvennlig var avgjørende
da vi skulle ﬁnne nytt kontorbygg.
C O N T R AC T M A N AG E R H E N R I E T T E WOX É N I I S S

Ingen private søppelbøtter, men
fine stasjoner for kildesortering.

Lyset slukkes i arealer
som ikke er i bruk.
Innfør manuelle
rutiner der det ikke er
lysstyring.

Mange virksomheter
har et system for energioppfølging (EOS), men
mangler kjennskap til
hva normalen skal være.
– Man må ha et forhold
til tallene for å kunne
dokumentere avvik og
iverksette forebyggende
tiltak, sier driftsingeniør Stian Ruud i OBOS
Forretningsbygg.

inne ikke skulle være for stor. Det er heller ikke
sunt. Folk må rett og slett akseptere hva som er
rett temperatur, understreker han.

Tenk på riktig lyssetting og lyskilde i
henhold til bruk.
Datamaskiner,
skjermer og skrivere
etc. bør være avslått
utenfor kontortid. De
forbruker strøm og
avgir varme, krever i
tillegg energi til for å
fjerne avgitt varme.

i det hele tatt. Det smarteste er derfor å innhente
kompetanse før man setter i gang.

Tar egen medisin.
Innhent rett kompetanse.
Når du snakker om sola, er solavskjerming det
aller viktigste punktet.
– Uten god solavskjerming vil bygget trenge
15 prosent mer kjøling for å holde temperaturen
nede, sier Stian Ruud.
Opplevelsen av inneklimaet påvirkes dessuten
av hvordan arealene er møblert og innredet.
– Det handler om hva de er dimensjonert for, hvor
mange mennesker som kan få god luft og riktig temperatur i en gitt sone, understreker Thorstensen.
For hvis man utelukkende ser på gulvarealet og
eventuelt lysinnslipp når kontorlayouten legges,
kan resultatet bli dårlig.
– I tillegg bør man unngå at noen sitter direkte
i trekk fra blant annet kjølebaffel og at kontorpultene står helt inntil veggen. Da holdes nemlig
varmen under bordet, mens overﬂaten blir iskald,
poengterer de.
En annen typisk feil når lokaler skal tilpasses,
er å dele et kontor eller møterom i to.
– Da kan man fort ende med at den ene delen
får all tilluft, mens den andre ikke har ventilasjon

ENKLE RÅD SOM
GIR LAVERE
ENERGIBRUK:

ISS Faciltiy Services leverer serviceløsninger, deriblant energiovervåking. Selskapet har derfor selv et
ekstra våkent øye på energibruken i egne lokaler.
– At bygget kan driftes miljøvennlig var avgjørende da vi skulle ﬁnne nytt kontorbygg, forteller
contract manager Henriette Woxén i ISS.
Selskapet har et eget Green Office Program,
som innebærer store og små miljøtiltak, alt fra
en husregel om alltid å skru av datamaskinen til
kildesortering som en integrert del av arbeidshverdagen. Hos ISS er det nemlig ingen som har
personlige søppelbøtter ved kontorplassen sin. Her
er derimot ﬂotte sorteringsstasjoner for ulike typer
avfall i fellesområdene.
– Det tvinger frem bedre sortering, noe som
både er et viktig bidrag til miljøet og får ned
avfallskostnadene. I tillegg forenkler det renholdet,
fastslår Woxén.
Bygget har i dag en stabil sorteringsgrad på 75
prosent.
– Med tanke på avfallssortering er dette et av
de beste byggene i vår portefølje, sier Stian Ruud
i OBOS Forretningsbygg.

Termostater settes
til ønsket temperatur
slik at klimainstallasjonene ikke jobber
mot hverandre og
det gir et dårligere
inneklima. Sørg for at
det ikke brukes varme
og kjøling samtidig.
Langvarig lufting
bør unngås, da dette
fører til trekk og motarbeider byggets
klimainstallasjoner.
Sett av et fast
tidspunkt til energioppfølging. Få et
forhold til hva bygget
bruker og hva som
er normalt for et
tilsvarende bygg.
Husk å dokumenter
avvik som oppstår
og de tiltakene som
iverksettes.
Kontroller også vannforbruket. Toalett som
sildrer er en «lekkasje»,
som gir ekstra forbruk
av vann og fører til
eksra utgifter.
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GUIDE før og nå
På Oppsal Senter kunne beboerne
i den nye drabantbyen finne alt de
trengte og ønsket seg i det daglige. Her
fra 60-tallet, da senteret var nytt.

En ny vår
Drabantbyen Oppsal ble
utviklet i etterkrigsårene,
først med boliger og senere
med senter. Nå starter et nytt
kapittel i historien.
I 1954 FLYTTET DE FØRSTE INN i OBOS’ nye
boliger i den nye drabantbyen Oppsal, med den
idylliske plasseringen mellom Østmarka og Østensjøvannet. Navnet kommer fra Oppsal gård, som opprinnelig betød «gården som ligger høyt, og som ble
kjøpt av Oslo kommune etter krigen. Mesteparten av
dagens Oppsal er bygget på Oppsal gårds grunn.
I 1964 stod senteret klart, og tre år senere ble
trikken gjort om til tunnelbane, og Oppsal stasjon sto
klar. I løpet av få år var også skoler og kirke på plass.
Siden har senteret fått tak og blitt fornyet ﬂere ganger.
Nå skal det gamle senteret rives, og et nytt skal se
dagens lys – sammen med 200 nye boliger. Disse vil
ligger over og ved siden av det nye senteret, som vil
romme matvare, frisør, apotek, bakeri og helsetjenester.
Les mer på obos.no

Oppsal Senter, slik vi kjenner det i dag, er snart historie.
040
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GUIDE juseksperten

Hvordan skal lokalene se
ut ved fraﬂytting?
Hei, vi leier et næringslokale av OBOS
Forretningsbygg AS og
leieforholdet opphører
om kort tid. I den
forbindelse lurer vi på
i hvilken stand utleier
kan kreve at lokalet er i
ved tilbakelevering?
SPØRSMÅLET som stilles
knytter seg både til leietakers
løpende vedlikeholdsplikt og
hvilke tiltak som må gjennomføres før tilbakelevering av lokalet.
For å besvare spørsmålet
må man først og fremst se på
bestemmelsene som er nedfelt
i leiekontrakten. Leiekontraktene til OBOS Forretningsbygg
er i det vesentlige likt utformet
da de bygger på en standardavtale, og det er denne avtalen
artikkelen bygger på.

Hvilken stand kan utleier kreve at lokalet er i
ved tilbakelevering?
Hovedregelen er at lokalet skal
tilbakeleveres ryddet, rengjort,
med hele vindusruter m.v.,
samt for øvrig i kontrakts- og
håndverksmessig god vedlikeholdt stand.
Leietaker plikter altså å fjerne
søppel og rengjøre lokalet før
overlevering. Dette byr imidlertid sjeldent på rettslig tvil.
Det som ofte blir spørsmålet
i slike saker, er hva som hva
som kreves for at lokalet er i
042

kontrakts- og håndverksmessig
god vedlikeholdt stand. Utgangspunktet for vurderingen
er den tilstand leieobjektet var
i ved overtakelsen. Dette danner grunnlag for hvilken stand
utleier kan kreve at lokalet er i
ved fraﬂytting. Det kan derfor
være en god idé for leietaker
å ta bilder av leieobjektet ved
innﬂytning for å sikre seg bevis
for tilstanden av leieobjektet
ved overtakelse.
Det er viktig å merke seg at
leietaker har en løpende vedlikeholdsplikt i leieperioden. Vedlikeholdsplikten omfatter blant annet
dører, vinduer og overﬂatebehandling av gulv, vegger og tak,
samt besørge og bekoste vedlikehold av alle tekniske innretninger.
Leietaker plikter også å skifte ut
tapet og gulvbelegg dersom dette
blir nødvendig.
Forutsatt at leietaker oppfyller den alminnelige vedlikeholdsplikten og behandler
leieobjektet med tilbørlig
aktsomhet, må imidlertid
utleier godta en viss slitasje og
elde. Hva som er alminnelig
slit og elde må avgjøres etter en
konkret vurdering hvor blant
annet den forutsatte bruken av
lokalet og lengden av leieforholdet må vektlegges. Utleier
må tåle en større forringelse
av lokalet dersom leieforholdet har vart i langt tid, og
et verksted vil normalt måtte
påregnes noe mer slitasje enn
et kontorlokale.
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Advokat Torbjørn Fjeldstad
og advokatfullmektig Anna
Margrethe Møkkelgjerd.

Det er viktig
å merke seg at
leietaker har en
løpende vedlikeholdsplikt i leieperioden.
Hva plikter leietaker å
fjerne ved fraﬂytting og
hva følger lokalet?
Leietaker må fjerne alle sine
eiendeler senest siste dag av
leieforholdet. Eiendeler som
ikke er fjernet tilfaller utleier
etter 14 dager.
Dersom leietaker har foretatt
endringer i form av innredning,
ominnredning eller annen for-

andring tilfaller disse endringene
utleier etter endt leieforhold,
såfremt ikke annet er avtalt.
Ved installasjon av eksempelvis ekstra ventilasjonsanlegg i
lokalet, vil det tilfalle utleier
ved endt leieforhold såfremt
utleier ikke forlanger at det
tilbakestilles. Hyller og andre
mindre faste installasjoner som
kun er skrudd opp på veggen
eller lignende, plikter imidlertid leietaker å ta med.

Depositum
Det gjøres til slutt oppmerksom
på at dersom lokalet tilbakeleveres i mangelfull stand kan
utleier holde tilbake depositum
til de får det oppgjør de har krav
på.

GUIDE brannsikkerhet

Hvilket ansvar har leietaker for
brannsikkerheten i næringsbygg?
Alle virksomheter i
leide næringslokaler må
ha folk som kan drifte
det daglige ansvaret
og oppsynet med
brannsikkerheten.
Det sier branninspektør Sigurd
Folgerø Dalen i Oslo Brann og
Redningsetat.
– Det må være noen som vet
hvor ting er og hvordan det
fungerer, sier branninspektøren, som på generelt grunnlag
poengterer at utfordringen med
brannsikkerhet i næringsbygg,
er mangelen på engasjement og
eierskap
– Noen må ha ansvaret for at
forskriftene følges, vite hvordan
utstyret virker, gjennomføre øvelser og ha en plan når alarmen går.
Han påpeker at leieavtalen
med byggherren regulerer
hvordan brannsikkerheten skal
ivaretas.
– Mye ligger på eier, mens en
del oppgaver faktisk forvaltes av
leietaker i det daglige.
Han forteller at en vanlig feil er

OBOS Forretningsbygg AS
har ansvaret for brannalarm,
slukkeutstyr, branninstruks,
og øvelser, og har utnevnt
en ansvarlig brannvernleder
for alle bygg.

hjelpemidlene settes ut av spill,
at slukningsutstyr står bortgjemt, at rømningsveier brukes
til lagring eller blokkeres.
– Når ingen har fokus, er det
heller ingen som tenker på at
utstyr, rutiner og rømningsveier
har en funksjon, sier han.
Oslo Brann og redningsetat registrerte i fjor rundt 430
bygningsbranner. Av disse var
nesten 260 boligbranner, de
øvrige fordeler seg på ulike
former for næringsbygg.
Ifølge branninspektøren er
svikt i rutinene den vanligste
årsaken til hendelser i næringsbygg.
– Det kan være håndverkere
som ikke er blitt satt inn i rutiner,
såkalt varme arbeider der
det faktisk utvikles røyk eller
brann, og feil bruk av elektriske
artikler. I tillegg kommer feil i
elektriske artikler, utdyper han.

Unngå falske alarmer
Sigurd Folgerø Dalen mener
ﬂere kunne vært ﬂinkere til
å gjennomføre ulike typer
brannøvelser, ikke bare trykke

Som eier foretar man
all kontroll og vedlikehold i fellesarealer og på
fellestekniske branninstallasjoner.

Branninspektør Sigurd
Folgerø Dalen i Oslo Brann
og Redningsetat påpeker at
brannsikkerhet krever at
noen opplever eierskap til
oppgavene.

på knappen og få alle ut.
– En brannøvelse kan like
gjerne være en gjennomgang av
det som ﬁnnes av tekniske hjelpemidler, informasjon om hva som
er sensitiviteten til sensorene,
om det er sprinkleranlegg og lignende informasjon, understreker
Dalen, som sier kombinasjonen
av øvelser og falske alarmer kan
skape dårlige holdninger.
– Når vi rykker ut til et
næringsbygg, skal alle ansatte

Alle leietakere skal ha
utpekt en brannansvarlig.
Det skal alltid være en
brannansvarlig tilstede i
virksomheten.

stå pent utenfor når vi kommer.
Slik er dessverre ikke virkeligheten. En del velger å bli igjen
inne, angivelig fordi «det bare er
nok en øvelse». Dersom falske
alarmer er et problem, må man
ﬁnne årsaken og gjøre noe med
det, sier Dalen som advarer mot å
la brannsikkerheten ﬂyte.
– Dersom man ikke øver
og ikke informerer, vil også
konsekvensene bli større enn
det man hadde tenkt.

Den brannansvarlige
skal gjennomgå branninstruks og ordensregler
med de ansatte og sørge
for at disse retningslinjene
blir fulgt opp.

Ved brann/brannalarm
er den brannansvarlige
rømningsansvarlig for sitt
område.
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Eiendommer hotell

SCANDIC ØRNEN
Bergen
EIERANDEL: 100 %
ANTALL ROM: 368
ANTALL KVADRATMETER: 17 642

Lars Hillesgate 18, Bergen

HTL KARL JOHAN
EIERANDEL: 100 %
ANTALL ROM: 108
ANTALL KVADRATMETER: 5300

Arbeidergata 4, Oslo

SCANDIC BYPARKEN

QUALITY HOTEL 33

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

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

Christiesgate 5–7, Bergen

Østre Aker vei 33, Oslo
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Eiendommer kjøpesenter

LAMBERTSETER
SENTER
ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 83
AREAL: Nord: 40 000 m² (hvorav 21 000 m²
er innendørs parkering). Sør: 20 802 m²
OMSETNING 2014: Brt NOK 1 076 000 000
BYDEL: Nordstrand
SENTERLEDER: Tonje Holm-Fischer
MARKEDSKOORDINATOR:
Ingjerd Glimstad Kristiansen

www.lambertsetersenter.no

TVEITA SENTER
ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 70
AREAL: 24 985 m²
OMSETNING 2014: Brt NOK 863 000 000
BYDEL: Alna på grensen til Østensjø
SENTERLEDER: Mona Bråten
MARKEDSKOORDINATOR:
Marianne Vernan (i permisjon)
Hege Hjelmstadstuen (vikar)

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 22
AREAL: 12 807 m²
(hvorav 2000 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2014: 304 000 000
BYDEL: Sagene
KONTAKTPERSON: Marianne N Bråten (vikar)

www.tveitasenter.no

www.sandakersenter.no

MANGLERUD SENTER

SANDAKER SENTER

HOLMLIA SENTER

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 60
AREAL: 29 898 m²
(hvorav 7500 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2014: Brt NOK 693 000 000
BYDEL: Østensjø
SENTERLEDER: Silje Aspen Ellingstad (vikar)
MARKEDSKOORDINATOR: Pauline Johansen

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 25
AREAL: 18 383 m²
(hvorav 6000 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2014: Brt NOK 201 000 000
BYDEL: Søndre Nordstrand
KONTAKTPERSON: Marianne N Bråten (vikar)

www.manglerudsenter.no

www.holmliasenter.no

TASTA SENTER
ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 45
AREAL: 40 000 m²
(hvorav 17 500 m² er innendørs parkering)
OMSETNING 2014: Brt NOK 339 000 000
BYDEL: Tasta, Stavanger
SENTERLEDER: Britt Iren Osmundsen
MARKEDSKOORDINATOR: Anne Grethe Flesjå

OPPSAL SENTER

www.tastasenter.no

www.oppsalsenter.no

ANTALL BUTIKKER OG SERVICEFUNKSJONER: 24
AREAL: 8744 m² (eks. parkering)
OMSETNING 2014: Brt NOK 153 000 000
BYDEL: Østensjø
KONTAKTPERSON: Marianne N Bråten (vikar)

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Eiendommer kontorer

AASEGÅRDEN

HAAKON VIIs GATE 7

Bergen
EIERANDEL: 50 %
ANTALL KVADRATMETER: 25 000

Trondheim
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 5200

CECILIE THORESENSVEI
5–7

HAMMERSBORG TORG 3

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 7215

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 9490

CHR. KROGHSGATE 10–12

HAUGENSTUA TORG

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 5440

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 7011

ELLINGSRUDÅSEN TORG

HEIMDALSGATA 19–21

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 3342

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 513

ETTERSTADSLETTA 3

HOLMLIAVEIEN 100

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 3000

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 2026
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KJELSÅSVEIEN 7

NYLÆNDE 5

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 1219

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 1185

DREIESKIVA,
KVÆRNERBYEN

OKSENØYVEIEN 80,
OXENØEN BRUK

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER:

Bærum
EIERANDEL: 50 %
ANTALL KVADRATMETER: 11 000

TURBINVEIEN 2–4,
KVÆRNERBYEN

PLOGVEIEN 31

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 6000

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 4104

TURBINVEIEN 1,
KVÆRNERHALLEN

TROSTERUD SENTER

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 16 600

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 6700

NORDÅSVEIEN 72

YOUNGSTORGET 2

Oslo
EIERANDEL: 100 %
ANTALL KVADRATMETER: 497

Oslo
EIERANDEL: 25 %
ANTALL KVADRATMETER: 12 000

OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Fremtidige prosjekter OBOS Forretningsbygg er byggherre
PORTALEN: Prosjektet
sett fra Lillestrøm stasjon.
Hotellet ligger nærmest,
før de to boligblokkene og
kontorbygget.

Byggestart i Lillestrøm
OBOS er i gang med byggingen av Portalen ved togstasjonen i Lillestrøm.
Det blir 50 000 kvadratmeter bolig, kontor, butikk og hotell.
HENRIK SØRLIE

Scandic har inngått leieavtale på hotellet som vil
få 220 rom fordelt på 12 etasjer. Det blir også 500
kvadratmeter møte- og konferansefasiliteter.
– Det var viktig for Scandic at hotellet har en
strategisk plassering ved Norges største messeområde og et av landets viktigste knutepunkter,
sier Carl Magnus Hegde Næss som er eiendomssjef i OBOS Forretningsbygg.

Godt samarbeid
Hotellet overleveres til Scandic i januar 2018, og
i forkant av det – før julehandelen – skal butikklokalene stå ferdig. Det blir omtrent 2000 kvadratmeter med forretninger og restauranter.
– Disse vil få god eksponering mot jernbanen,
og folk vil passere på vei til Norges Varemesse,
sier Næss.
Han forteller at interessen har vært stor, og
derfor kunne man sette i gang byggingen i mars.
Da var utleiegraden omtrent 50 prosent.
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LPO ARKITEKTER

– Dessuten har vi hatt et godt samarbeid med
Skedsmo kommune, som har hatt en ryddig og
effektiv saksbehandling. Dermed er vi godt i rute.

1000 arbeidsplasser
3M er blant bedriftene som har tegnet kontrakt,
og de ﬂytter inn sommeren 2017. I Portalen er det
mulig å leie kontorlokaler på 500 kvadratmeter og
oppover.
– Med Portalen tilfører vi Lillestrøm omtrent
tusen arbeidsplasser rett ved togstasjonen. Det vil
bli mer liv, og hotellet vil styrke Lillestrøm som en
messedestinasjon. Det som tidligere var en parkeringsplass, vil nå bli Lillestrøms mest moderne
sentrumskvartal. I tillegg blir det 250 parkeringsplasser i kjelleren.

Miljøvennlig bygg
Prosjektet blir det første i Lillestrøm som sertiﬁseres i henhold til BREEAM-Nor. Kontorbygget skal

EIENDOMSSJEF: Carl
Magnus Hegde Næss i OBOS
Forretningsbygg.

For informasjon om alle våre fremtidige, spennende prosjekter se www.ofb.no

DIAGONALGATEN:
Forbindelsen mellom
togstasjonen, kontorbygget
og Norges Varemesse.
Restauranten i hotellet er
åpen for alle.

FA K TA

Om prosjektet

BYGGESTART:
16. mars 2015

FERDIGSTILLELSE:
Kontor i juni 2017,
forretning i november
2017, bolig i desember
2017, hotell i januar
2018.

m2
STØRRELSE:
Tomt: 10 000 m²
Hotell: 10 000 m²
Forretning: 2000 m²
Kontor: 17 000 m²
Leiligheter: 144
P-plasser: 250

Dette er den største enkeltutbyggingen OBOS
Forretningsbygg har igangsatt noensinne.
C A R L M AG N U S H E G D E N Æ S S .

oppnå klassen «Very Good», og for leietakerne
betyr dette lavere driftskostnader enn i ordinære
nybygg. For å oppnå «Very Good» må energiforbruket være lavere enn det teknisk forskrift
TEK 10 tillater. Sertiﬁkatet gir også en garanti
for at det ikke er benyttet skadelige materialer
som slipper ut farlige gasser. Dessuten stiller
BREEAM krav til at det ikke kan være for langt
fra arbeidsplassene til et vindu. Det betyr mer
daglys i arbeidsdagen.
– Med denne sertiﬁseringen viser vi at det skal
leveres et gjennomtenkt bygg til våre leietakere.
Ingen andre utleiere i Lillestrøm kan skilte med
BREEAM.

Har kjøpt ut Coop
Tidligere var Coop medeier i prosjektet, men
er blitt kjøpt ut av OBOS. Dermed er OBOS nå
eneeier og byggherre for Portalen, som har en
kostnadsramme på rundt 1,5 milliarder kroner.
Dette er den største enkeltutbyggingen OBOS
Forretningsbygg har igangsatt noensinne.
Veidekke er totalentreprenør, og hele prosjektet
skal stå ferdig i januar 2018.

Grunnsteinen
ble gravd ned av
ordfører Ole Jacob
Flæten 22. mai
2015.

UTBYGGER:
OBOS Forretningsbygg AS
og OBOS Nye Hjem AS

– Det er et gigantisk prosjekt, men vi har stor
tro på beliggenheten og miksen av kontor, hotell
og boliger.

ENTREPRENØR:
Veidekke ASA

Mange boligstørrelser
Salgsstart for boligene er beregnet til senhøsten
i år, og OBOS har allerede fått mange
henvendelser.
– Det blir 144 lyse og trivelige boliger fordelt
på to bygg. Du får Lillestrøms mest sentrale
beliggenhet, og det blir størrelser fra 30 til 140
kvadratmeter, sier Carl Magnus Hegde Næss.
Mer info om boligene på www.obos.no/
portalen og om kontorlokaler på www.portalenlillestrøm.no.

ARKITEKT:
LPO Arkitekter AS

kr
KOSTNADER:
1,5 milliarder kroner
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Vi hjelper deg med lokaler

OBOS Forretningsbygg har
eiendommer og lokaler for de
fleste behov. Ta kontakt for mer
informasjon.
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
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.
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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. Du kan lese mer
om våre prosjekter på www.ofb.no
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.
Se baksiden for kontaktinformasjon.

TALL OG FAKTA
Dette visste du kanskje ikke om et av Norges største eiendomsselskap?
Annen virksomhet

1952
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 …

1953

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.

1%
Hus og hjem

Annen detaljhandel

10 %

1%
Spesialbutikker

21 %
Service og
tjenesteytende

Klær, sko og
reiseeﬀekter

Bransjefordeling
kjøpesenter

14 %

4%
Servering

Mat og drikke

4%

45 %

2049
560 000 kvm
Det totale antallet kvadratmeter
i OBOS Forretningbyggs
eiendomsportefølje.

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

635 rom
heleide hotellrom.

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 2014

75 %
var det gjennomsnittlige belegget
på Rica Travel Hotel i 2014.

80 %
Scandic Byparken, Bergen, har
det høyeste belegget på sine
hotellrom i 2014.
OBOS FORRETNINGSBYGG / AREAL
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Nye lokaler?

60 ÅR I
BRANSJEN

KONTAKT OSS:
Nils Morten Bøhler
Direktør for kontor, hotell
og utvikling
Telefon: 22 86 59 53
Mobil: 905 64 351
Mail: nils.morten.bohler@obos.no

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

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

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

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

Carl Magnus
Hegde Næss
Eiendomssjef
Telefon: 22 86 89 64
Mobil: 93 43 18 38
Mail: carl.naess@obos.no

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

