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Miljø og samfunnsansvar

miljøbedriften
obos
OBOS har i alle år vært sterkt opptatt av miljøet. Vi har blant

annet arbeidet aktivt for å skape gode bomiljøer, oppvekstmiljøer, utomhus- og lekemiljøer. De siste ti årene har vi også
i stadig større grad vært opptatt av energiøkonomisering og
klimaforhold. OBOS var også en av de første til å være opptatt
av å planlegge gode og energivennlige boliger.
OBOS-medlemmer og befolkningen i Oslo, hvor OBOS er

mest kjent, har lenge rangert OBOS som en av landets mest
miljøvennlige bedrifter. I Aftenposten/Synovates årlige profilundersøkelse av store, norske bedrifter som ble gjennomført
for 19. gang i fjor, rangerer Oslos befolkning OBOS jevnt over
som en av de 5 til 10 beste miljøbedriftene i landet.

Totalt sett regner vi med at borettslag og sameier som OBOS forvalter
til sammen har spart cirka 30 GWh
eller tilsvarende det årlige energiforbruket til cirka 3 000 leiligheter,
med en årlig økonomisk besparelse
på om lag 30 millioner kroner.

I fjor startet OBOS salget av landets første boligfelt med passivhus. Etter en noe treg salgsstart kan vi nå med glede konstatere at samtlige 17 eneboliger er solgt i god tid før ferdigstillelse.
Dette har inspirert oss til å fortsette med et nytt prosjekt med 34
rekkehus, som skal ligge i nærheten, og som også bygges etter
passivhusstandard. I dette boligprosjektet, som vi regner med
å legge ut for salg senere i år, vil vi også satse på å bruke solfangere fra firmaet Aventa AS, der OBOS er største aksjonær med
en eierandel på 25 prosent. Investeringene OBOS har gjort i Aventa vil bidra både til å skaffe oss ny innsikt i alternative energikilder og til å redusere forurensende energibruk.
OBOS ferdigstilte i fjor høst nye Lambertseter senter. Dette er

blitt Norges mest miljøvennlige kjøpesenter og et foregangsprosjekt innen energisparing i nye næringsbygg. Det er derfor
med stor glede vi nå registrerer at senteret vant bladet Byggeindustriens pris Årets Bygg 2010.
Byggingen av Lambertseter senter inngår som en del av den
interne strategien til OBOS om å bidra aktivt til å redusere energibruken og klimautslippene på områder der vi selv har bestemmende innflytelse. OBOS har derfor bestemt seg for at vi
skal redusere våre egne klimautslipp, hovedsakelig gjennom
redusert energiforbruk i egne eide bygg, med minimum 50 prosent fra 2000 og frem til OBOS' 100 års jubileum i 2029.

I løpet av de siste 25 årene har OBOS gjennom datterselska-

pet OBOS Prosjekt AS vært prosjektleder for rehabilitering av
nærmere 50 000 leiligheter. Vi var en av de første bedriftene
i landet som registrerte oss som ENØK-konsulenter. I forbindelse med rehabilitering av fasader, vinduer, tak osv. i borettslag og sameier har vi gitt råd og veiledning om hvordan man
med mindre økninger i investeringene kan redusere energiforbruket tildels betydelig. Totalt sett regner vi med at borettslag og sameier som OBOS forvalter til sammen har spart
cirka 30 GWh eller tilsvarende det årlige energiforbruket til
cirka 3 000 leiligheter, med en årlig økonomisk besparelse på
om lag 30 millioner kroner.

Martin Mæland

konsernsjef
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OBOS og
omdømme
Omdømme

Verdier

Gjennom 80 år har OBOS opparbeidet seg et godt og solid

OBOS skal være skikkelig, offensiv, lønnsom og kvalitetsbevisst. Medlemmene, kundene og de ansatte må ha tillit til at
OBOS kan holde det de lover. Virksomheten skal være samfunnsnyttig og bidra til den alminnelige velferdsutviklingen.
OBOS skal være markedsorienterte og skal kontinuerlig arbeide med å tilpasse virksomheten til medlemmenes og kundenes
behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes
kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomiske
forståelse og produktivitet. Vi skal være preget av ærlighet,
integritet og respekt for mennesker.

omdømme i de geografiske områdene hvor organisasjonen har
mange medlemmer. Aftenposten og Synovate, tidligere MMI,
har gjennom mange år gjennomført årlige landsdekkende omdømmeundersøkelser av de 100 største norske bedriftene. Selv
om OBOS ikke er blant disse, har organisasjonen allikevel vært
med i undersøkelsen hvert år. Når tallene brytes ned på Oslonivå, så får OBOS svært gode plasseringer. Både når det gjelder kriterier som totalinntrykk, miljøbevissthet, samfunn og
moral og økonomi og lønnsomhet kommer OBOS på de ti til 20
beste plassene. Det stadig økende antall medlemmer er også
en sterk indikator på den sterke, positive stillingen OBOS har
i befolkningen i Oslo-området.
Det gode omdømmet som OBOS har forplikter, og det gjør

også fallhøyden stor dersom OBOS eller noen ansatte i embeds
medfør skulle utføre ulovlige handlinger eller noe som er i
strid med folks oppfatning av hva som er rett og galt. OBOS er
opptatt av at medarbeiderne skal ha gode og klare kjøreregler
og har derfor utarbeidet både et eget sett med verdier og egne
etiske retningslinjer for alle ansatte i hele OBOS-konsernet.
Allikevel kan ingen retningslinjer forutse enhver situasjon.
OBOS forventer at alle ansatt holder den høyeste etiske standard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både
kolleger i mellom og eksternt overfor medlemmer, kunder, forretningsforbindelser og konkurrenter. Dette gjelder også organisasjonens forhold til de ansatte. OBOS skal gi alle ansatte
et sunt, trygt og produktivt arbeidsmiljø, som er fritt for diskriminering og sjikane basert på rase, hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.
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Det er bare gjennom overskudd på den årlige driften at

OBOS kan skaffe nok egenkapital til den virksomheten vi driver. OBOS er konkurranseutsatt innen alle sine forretningsområder. Derfor må alle ansatte ha forståelsen for at det er viktig
å drive med overskudd både for konsernet som helhet og for
de enkelte avdelingene og datterselskapene.
OBOS skal levere varer og tjenester av god kvalitet. Dersom

feil oppstår, skal de rettes raskt og effektivt.

OBOS skal være skikkelig, offensiv,
lønnsom og kvalitetsbevisst.

1.
OBOS jobber for å gi alle de om lag 760 ansatte i konsernet et trygt og produktivt arbeidsmiljø.
2.
Virksomheten i OBOS skal være samfunnsnyttig. Her er
ballbingen i Møllerstua borettslag, sponset av OBOS.
3.
Gjennom over 80 år med boligbygging har OBOS opparbeidet seg  et solid omdømme hos folk. Dette forplikter.
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OBOS og
medlemmene
OBOS er en medlemsorganisasjon og har gjennom flere år

jobbet systematisk med å framskaffe attraktive medlemsfordeler. Hovedformålet for OBOS er å skaffe medlemmene bolig, men det skal lønne seg å være medlem både for dem som
har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for dem som er
medlemmer med tanke på et mulig framtidig behov. Særlig
populære er tilbudene innenfor utlån og sparing, forsikring
og kultur.
Boligtilbudet og forkjøpsretten er den viktigste fordelen et

OBOS-medlem har og en av de viktigste grunnene til at noen
blir medlem. OBOS har som mål å utvikle og å bygge boliger
av forskjellig type, størrelse og prisklasse. Medlemmene har
tilgang til over 68 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked.

Permanent tilstedeværelse
OBOS har som et kontinuerlig mål å bygge og tilby boliger til

sine medlemmer. OBOS fortsetter å være til stede etter at borettslagene er overtatt av medlemmene. Dette skiller organisasjonen fra andre boligbyggere. OBOS blir forvalter av borettslaget, og det kreves medlemskap i OBOS for å kunne kjøpe bolig
der. Dette gir OBOS en egeninteresse i å forsikre seg om at alt
blir levert med beste kvalitet.

Trygghet og forutsigbarhet
Den største inntekten for de fleste boligselskapene er de må-

nedlige felleskostnadene. Beboere i tilknyttede borettslag forvaltet av OBOS er sikret mot tap av denne inntekten. OBOS
overtar disse kravene slik at alle tilknyttede borettslag er sikret
hundre prosent av sine inntekter hver måned.
6

Oslo har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak til det er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen.
I Norge skal man eie sin egen bolig. Dette er annerledes enn
i de fleste av våre naboland og i resten av Europa, hvor det er
helt normalt å leie en bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge, er OBOS-modellen, med borettslag
hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Kombinasjonen av eierskapsmodellen og at det er lagt til rette for at
borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom, gjør at
beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider i mangemillionersklassen. I enkelte av de
rehabiliterte borettslagene på Romsås utgjør rehabiliteringen
over 500 000 kroner pr. leilighet. Årlig rehabiliterer de OBOStilknyttede borettslagene for over én milliard kroner. Dette er
penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv.
OBOS har helt fra starten i 1929 tilbudt medlemmene sine å

spare i OBOS og har også tilbud om lån med sikkerhet i b
 oligen.
Som finansinstitusjon er OBOS den viktigste långiveren for

de tilknyttede borettslagene. Lånene fra OBOS benyttes i stor
grad til å gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har driftsmidlene sine på konto i OBOS.

OBOS har fremforhandlet gunstige avtaler på blant annet

hjemforsikring, billån, strøm og kredittkort for medlemmene.
Mange av de mest populære tilbudene er rabatter på forestillinger i Den Norske Opera og Ballett, på Det Norske Teater
og til Oslo Filharmoniens konserter i Oslo Konserthus. I tillegg får OBOS-medlemmer rabatter i mange butikker på forskjellige varer og produkter. Rabattene er til dels betydelige
og det skal ikke mye til før medlemskontingenten i OBOS er
spart inn.

1.
1.
I Kværnerbyen bygger OBOS en ny bydel og
et nytt nabolag. Her arrangeres en rekke
kulturtilbud for beboere og medlemmer.

2.

2.
OBOS har som mål å utvikle og å bygge
boliger av forskjellig type, størrelse og
prisklasse.
3.
Rabatt på billetter til Den Norske Opera
& Ballett er blant de mest populære
medlemstilbudene.

OBOS har som mål å utvikle og å
bygge boliger av forskjellig type, størrelse og prisklasse. Medlemmene
har tilgang til over 68 000 boliger i et
stort og variert bruktboligmarked.
3.
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OBOS og
samfunnet
Ansvarlig eierskap

Godt oppvekstmiljø

OBOS er et samvirkeforetak som eies av sine medlemmer og

OBOS har som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemme-

som har som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. Organisasjonen skal være Norges mest attraktive
medlemsorganisasjon og skal oppfylle medlemmenes boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem.
Samvirkemodellen er en viktig forutsetning for organisasjonens suksess i over 80 år. Viktige prinsipper for samvirkeforetak er ideen om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk
medlemskontroll, selvstendighet og uavhengighet.
Som for andre virksomheter, er det også for et samvirkefore-

tak som OBOS avgjørende viktig å drive lønnsomt. Det som
skiller et samvirkeforetak fra et vanlig aksjeselskap, er at i samvirkeforetaket er virksomheten hovedmålet, mens det i aksjeselskapet er den økonomiske fortjenesten som er hovedmålet.
I OBOS blir overskuddet igjen i virksomheten, slik at formålet
kan oppfylles, til beste for eierne og samfunnet. I et aksjeselskap går hele eller deler av overskuddet ut til eierne i form av
utbytte.
Et samvirkeforetak er ikke til salgs. Dette er en viktig for-

utsetning for en langsiktig og stabil virksomhet. I en tid hvor
stadig flere norske konsern og bedrifter får utenlandske eiere
er dette også en garanti for at en virksomhet som OBOS forblir
norsk. Det gjør at organisasjonen kan konsentrere seg om å
oppfylle formålet i stedet for å bruke tiden på å håndtere oppkjøpsforsøk. Bygg og anlegg er en bransje hvor stadig flere bedrifter er kjøpt av utenlandske selskap og interesser. Gjennom
sine store aksjeposter i entreprenørselskapene Veidekke ASA
og AF Gruppen ASA har OBOS bidratt til at disse selskapene
har forblitt norskeide.
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nes boområder og ønsker spesielt å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. OBOS har etablert en tilskuddsordning
for å fremme miljøarbeid i boligselskapene og for å fremme utviklingsarbeid innen sine virksomhetsområder. Det gis støtte
både til prosjekter i de enkelte borettslagene og til andre formål. Tilskuddsordningen bidrar til at det blir lettere for borettslagene å gjennomføre slike tiltak.
OBOS støtter også ulike arrangementer i lokalmiljøene, alt fra

svømmestevner på Nordtvet og Lambertseter bad til skistevner for barn på Skullerud og drakter til ulike fotballag. OBOS
er også hovedsponsor for Granittrock, en gratis, rusfri musikkfestival som blir arrangert ved badedammen på Grorud. Gjennom samarbeidet med fotballklubben Skeid bidrar OBOS til
klubbens utvikling av egne talenter. I forbindelse med 70-årsjubileet i 1999 støttet OBOS gjenoppføringen av den gamle bygården Wessels gate 15 på Norsk Folkemuseum. Dette prosjektet regnes som et av de mest spennende museumsprosjektene
i Norge i dag og pågår fortsatt.
OBOS har inngått en avtale med Oslo Idrettskrets om å bidra

med 17,5 millioner kroner til byggingen av syv flerbrukshaller.
Sponsoravtalen har sin bakgrunn i det gode samarbeidet som
ble etablert mellom OBOS og osloidretten i forbindelse med
utbyggingen av kunstgressbaner i Oslo. Der bidro OBOS med
12,5 millioner kroner. OBOS har også sagt ja til å videreføre
samarbeidet om kunstgressbaner og vil bidra med ytterligere 5
millioner kroner for å bygge 15 nye kunstgressbaner fram mot
2010. OBOS’ støtte til disse prosjektene, som utgjør idrettens
egenandel, bidrar som regel til raskere bevilgning av offentlige

1.

3.

2.

1.
I 2008 åpnet OBOS-barnebyen i Blantyre,
Malawi. Barnebyen består av blant annet  av
15 familiehus med plass til 180 barn.
2.
Drabantbyløpet er at av mange
nærmiljøtiltak OBOS har støttet.
3.
I forbindelse med 70-årsjubileet i 1999 støttet
OBOS gjenoppføringen av den gamle bygården Wessels gate 15 på Norsk Folkemuseum.

4.

4.
En av mange kunstgressbaner
OBOS har bidratt til.
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1.
Gjennom en avtale med Husbanken har
OBOS etablert en stilling som bomiljøkonsulent. Konsulenten skal stimulere
borettslagene i Groruddalen i Oslo til
opprustning av bygninger og bomiljø
(illustrasjonsfoto).
2.
Ghulam Sarwar i Smedstua borettslag
og bomiljøkonsulent Bente Nilsen fra
OBOS. Smedstua fikk bomiljøtilskudd
gjennom Groruddalssatsningen.
3.
OBOS er hovedsponsor for
Granittrock på Ammerud!
4.
OBOS-bladet er en av kanalene der
OBOS fremmer sine synspunkter
om byutvikling.

1.

2.

3.
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OBOS har som mål å være en aktiv deltaker i
samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av å påpeke de
samlede konsekvensene av alle nye lover og
forskrifter som pålegges byggebransjen.

midler og er dermed en viktig forutsetning for at prosjektene
blir realisert.
Både OBOS og SOS-barnebyer har som visjon å skape trygge og

gode hjem. I 2004 inngikk OBOS en avtale med SOS-barnebyer
om å finansiere byggingen av en ny barneby i Blantyre i Malawi.
Byggingen av OBOS-barnebyen startet høsten 2005, og barnebyen sto ferdig i 2007. Offisiell åpning av OBOS-barnebyen var
i april 2008. OBOS har betalt fem millioner kroner over tre år,
mens medlemmer og ansatte bidrar gjennom fadderskap.
OBOS inngikk i 2004 en treårig avtale om å støtte Røde Kors

Ressurssenter på Mortensrud med 100 000 kroner pr. år. Senteret driver med forebyggende arbeid for barn og ungdom i form
av blant annet leksehjelp. Avtalen har blitt fornyet også for 2010.
Hvert år siden 1990 har OBOS delt ut en pris på 100 000 kroner

for beste rehabiliteringsprosjekt blant boligselskapene i Osloområdet. Formålet er å påskjønne og oppmuntre til gode rehabiliteringstiltak. Prisen for beste rehabiliteringsprosjekt gikk i
2009 til Skråningen borettslag på Manglerud.
Obos har i en årrekke sponset Skiforeningen. Skiforeningen
preparerer løyper og legger tilrette for turgåing og opplevelser
i Marka sommer som vinter. Natur er en viktig del av oppvekstmiljøet for folk i Oslo og Akershus.

Groruddalssatsingen
Gjennom en avtale med Husbanken har OBOS etablert en

stilling som bomiljøkonsulent. Konsulenten skal stimulere
borettslagene til å utvikle tiltaksplaner for opprustning av
bygninger og bomiljø. Planene skal danne grunnlag for søknader om midler fra blant annet Bomiljøtilskuddet, en ord-

ning administrert av Husbanken som er etablert i forbindelse med Groruddalssatsingen. Bakgrunnen er statsbudsjettets
handlingsplaner for Groruddalen når det gjelder bolig-, byog stedsutvikling. Bomiljø-konsulenten samarbeider også tett
med bydelenes ulike prosjektgrupper og skal bidra til utveksling av informasjon mellom disse, OBOS og borettslagene.

Samfunnsdebatten
OBOS har som mål å være en aktiv deltaker i samfunnsde-

batten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av
å påpeke de samlede konsekvensene av alle nye lover og forskrifter som pålegges byggebransjen. Intensjonen bak kravene
som pålegges nye boliger er gode, men fører i de fleste tilfeller
til dyrere boliger for boligkjøperne. Dette vil ofte igjen føre til
at det bygges færre nye boliger enn det faktisk er behov for,
særlig i de store byene. Konkrete temaer som OBOS har vært
spesielt opptatt av det siste året er nye tekniske forskrifter, nye
el-forskrifter og Oslo bystyres vedtak om at halvparten av alle
nye boliger i Oslo sentrum skal være på minst 80 kvadratmeter. OBOS har spesielt vært opptatt av kravet om tilgjengelighet i absolutt alle nye boliger som bygges. Dette vil føre til at
de minste og rimeligste av de nye leilighetene som bygges vil
bli betraktelig dyrere. Dette får negative følger for kjøperne av
denne type boliger, som er de med dårligst råd og som gjerne
er de yngste på boligmarkedet. Økt tilgjengelighet er et gode,
men OBOS mener at kravet bør gjelde for bare en andel av nye
boliger som bygges, for eksempel halvparten, og ikke for absolutt alle.
OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne
websider, sosiale medier, i direkte møte med politikere, embetsmenn og journalister, gjennom fordrag og gjennom offisielle høringsuttalelser.
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OBOS og
miljøet
For OBOS er det viktig å tenke på miljø og klima både av hensyn

En bolig med energiklasse B har i gjennomsnitt 25 prosent lavere energiforbruk enn en bolig som bygges etter gjeldende byggeforskrifter.

Styret i OBOS vedtok i 2010 en egen overordnet miljøstrategi for
konsernet. Denne strategien fastslår tre strategiske hovedmål på
miljøområdet.
OBOS-konsernet skal:
• Redusere energiforbruket med 50 prosent innen 2029 regnet
fra 2000 nivå.
• Kontinuerlig levere nye lønnsomme miljørelaterte produkter,
tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.
• Være en ledende kraft i samfunnsdebatten og påvirke samfunnet rundt oss til å gjøre en positiv innsats for miljøet og
klimaet.
Det er i 2010 gjennomført en rekke konkrete prosjekter med tydelig miljøprofil i OBOS-regi.

Boligprosjektet Kvartalet på Tastarustå i Stavanger med til

til å ivareta vårt samfunnsansvar, sikre fremtidig verdskapning i
virksomheten og bygge opp under merkevaren OBOS.

Fremtidsrettede boligprosjekter
I 2010 startet OBOS byggingen av Oslos første felt med passivhus

på Mortensrud. Her bygger OBOS 17 eneboliger der energibehovet til oppvarming er bare 20 prosent av det som er vanlig i en
tradisjonell bolig. Rudshagen blir nærmeste nabo til lavenergi
boligene i Mikkelsgrenda. I samme område planlegger OBOS å
bygge 34 nye rekkehus som også vil ha passivhusstandard. Et passivhus har totalt sett i gjennomsnitt minst 50 prosent lavere energiforbruk enn et hus som bygges etter gjeldende byggeforskrifter.
OBOS startet også byggingen av boligprosjektet Voksenhagen

i Oslo med 50 rekkehus med energiklasse B. Her bidrar særlig
løsningen med vannbåren varme basert på varmepumpe som
utnytter bergvarme, til en svært miljøvennlig energiforsyning.
12

sammen 235 blokkleiligheter hadde også salgsstart i 2010. Her
leveres også boligene i energiklasse B.
Alle nye boligprosjekter i OBOS leveres med løsninger for

individuell måling av energiforbruket samt system for kildesortering. Kværnerbyen har en egen miljøoppfølgingsplan og
benytter COBUILDER, en systematisk sammenstilling av materialinformasjon, slik at man kan sjekke om det finnes mer miljøvennlige alternativer.

Norges mest miljøvennlige
kjøpesenterutvikler
Lambertseter senter gjenåpnet høsten 2010. OBOS Forret-

ningsbygg stiller høye krav til energisparing i det nye senteret.
Energibruken i kjøpesentre er i følge Enovas statistikk fra 2007
gjennomsnittlig 370 kwh pr. kvadratmeter pr. år. Målet for Lambertseter miljøsenter er å ha et totalt energiforbruk som er lavere
enn 250 kwh pr. kvadratmeter pr. år. Som et virkemiddel for å
få til dette har entreprenøren Skanska et krav på seg om å dekke
kostnader ved forbruk på over 290 kwh pr. kvadratmeter. Tilsvarende får entreprenøren en godtgjørelse hvis forbruket er under
250 kwh pr. kvadratmeter. Kjøpesenteret er gitt energimerke B
som eneste kjøpesenter i landet p.t. Senteret ble våren 2011 kåret
til Årets Bygg 2010 av bladet Byggeindustrien.
På Tastarustå i Stavanger var det høsten 2010 byggestart på Tas-

ta Senter. Ambisjonen er at senteret skal oppnå energimerke A.

1.

3.

1.
Byhagen fra år 2000 var OBOS første økologiske
nybygg.
2.
Minister Liv Signe Navarsete sammen med kjøper
Trude Nyborg, datteren Linnea og konsernsjef Martin Mæland i OBOS tar det første spadestikk for Oslos første felt med passivhus.

2.

3.
OBOS satser på passivhus, og har som del av sin
miljøstrategi å «kontinerlig levere nye, lønnsomme
miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer
til kunder og medlemmer».
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Miljø og samfunnsansvar

OBOS Forretningsbygg AS har gjennom snart 10 år jobbet kon-

tinuerlig med å spare energi i tilknytning til eiendomsmassen.
Det er estimert at man gjennom ulike energitiltak har spart ca
25,6 GWH årlig, tilsvarende en årlig kostnadsbesparelse på ca 20
millioner kroner, på de 12 største eiendommene i OBOS Forretningsbygg AS sin portefølje. Fra 2009 til 2010 hadde man på disse eiendommene en samlet reduksjon i energibruk på 2,8 GWh,
primært pga ferdigstillelse av Lambertseter senter med vesentlig
bedre energisituasjon enn TEK 07 og ferdigstillelse av ombygging av ventilasjon på Hammersborg Torg 1.
OBOS Forretningsbygg AS har for øvrig i 2010 vedtatt som

overordnet prinsipp at alle nye næringseiendomsprosjekter i
utgangspunktet skal planlegges som bygg med energiklasse B
eller bedre.

Byggeledelse med miljø i fokus

innenfor miljø og fornybar energi. I 2010 gikk OBOS inn som
eier av 23 prosent i selskapet Aventa AS med en investering på
10 millioner kroner. Selskapet har utviklet en teknologi for solfangere bl.a. hvor solenergi via vann omdannes til varmeenergi.
Metoden er banebrytende i forhold til eksisterende solfangerteknologi. OBOS har besluttet å bruke teknologien i flere av våre
prosjekter og bidrar aktivt i kommersialiseringsprosessen.

Klimaregnskap for
OBOS-konsernet
Det er utarbeidet et klimaregnskap for OBOS-konsernet for

2010 ut fra metodikken i Klimaløftet. Det er ved beregningen
tatt hensyn til CO2-utslipp knyttet til flyreiser, bilbruk samt
energibruk tilknyttet eiendomsmassen i egen bruk og utleieeiendommer (energibruk for fellesanlegg og felles oppvarming).

OBOS Prosjekt AS er det fagmiljøet i Norge som har best kom-

petanse på vedlikehold og rehabilitering av boligselskaper.
OBOS Prosjekt har mange prosjektlederoppdrag for boligselskaper som rehabiliterer bygningsmassen. En rehabiliteringsprosess er en god anledning til å se på tiltak som kan redusere
energiforbruket i boligselskapet.

Flyreiser
174 tonn
(3,6%)
Bilreiser
173 tonn
(2,7%)

I 2010 ble rehabiliteringen av Ravnkollen borettslag på Romsås

i Oslo sluttført. Det er beregnet at rehabiliteringen har gitt en
energibesparelse på ca 1,3 GwH eller ca 2000 kr per bolig. Dette
er oppnådd gjennom etterisolering av fasader og utskifting av
vinduer.

Utslipp eiendomsmasse
– OBOS som leietaker
147 tonn (3%)

Gjennom forvaltningstjenesten Energiregnskap får boligsel-

skapene en oversikt over energiforbruket sitt og forslag til tiltak som kan redusere det. OBOS Prosjekt er godt orientert om
hva som finnes av støtteordninger på ENØK-siden, og hjelper
borettslagene med dette gjennom utarbeidelse av ENØK-rapporter. Blant prosjekter som ble gjennomført i 2010 er bistand
i forbindelse med installering av varmepumper til oppvarming
av varmtvann for Starveien borettslag med til sammen 108 boligenheter. Årlig innsparing er ca 1000 kr pr boenhet og investeringskostnaden vil være nedbetalt i løpet av 8,5 år. Nytt i 2010
var at OBOS Prosjekt stod som totalentreprenør for utbygging
av system for vannbåren varme på Moen skole i Gran kommune.
Anlegget forsynes med energi fra varmepumpe og energibrønner knyttet til bergvarme.

Finansielle miljøinvesteringer
OBOS har som del av sin miljøstrategi å investere i selskaper
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co2-utslipp
Utslippstyper i kg CO2

Utslipp eiendomsmasse
– OBOS som eier
4411 tonn (90,7%)

*OBOS dekker inn 2/3 av sitt totale strømforbruk med innkjøpt gjenvinningskraft fra industrien. Denne er vektet med 0 i CO2-utslipp.
* Øvrig energiforbruk inkl fyrrom er beregnet ut fra opplysninger om
C02-utslipp fra energileverandører og NVE
*Energibruk hos leietakerne samt i bygg med barehouseavtaler er
ikke regnet med

