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Innledningsvis vil jeg kort nytte
anledningen til å introdusere meg som
ny Administrerende direktør i Basale
AS. Jeg tiltrådte stillingen for selskapet
i august i år. Siden min tiltredelse har
jeg blitt kjent med organisasjonen
og de mange kompetente og ikke
minst hyggelige kolleger i Basale AS’
virksomhet.
Basale
AS
er
et
tverrfaglig
kompetansehus med hovedfokus på
å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av høy kvalitet til eiendomsselskaper, investorer og investormiljøer
engasjert i næringseiendom. Vi forvalter
over 2,4 millioner m2 næringseiendom
i Norge og Sverige. I løpet av året har
vi utfakturerte leie og felleskostnader
for over 2,2 Mrd. kroner, og vi leverer
komplette årsregnskap for over 200
eiendomsselskaper.
I løpet av 2012 har Basale vokst
ytterligere og er nå 180 ansatte fordelt
på ingeniører, økonomer, revisorer,
regnskapsførere, advokater, analytikere,
meglere, driftsteknikere, vaktmestere,
prosjektledere, eiendomsutviklere og
administrative oppdragsledere. Vi har
i inneværende år hatt vekst innen alle
forretningsområder, og blant annet
har vi etablert et robust miljø i vårt
datterselskap Basale Sverige AB i
Stockholm, som nå er 27 ansatte.
Vi har i løpet av høsten 2012 revidert vår
strategiplan, og hovedretning fremover
er fortsatt vekst i vår virksomhet.
Denne veksten vil skje både innenfor
eksisterende organisasjon, men også
gjennom utvidelse av både geografisk
tilstedeværelse, strategiske samarbeid
og utvikling av nye tjenester og
produkter. Alt det vi gjør skal bygge
opp om vår ambisjon om å være en av
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Nordens ledende uavhengige aktører
innen forvaltnings- og rådgivningstjenester til næringseiendomsmarkedet.
Basales omfattende portefølje av
eiendommer til forvaltning, samt
vår geografiske representasjon, gjør
at vi trolig innehar markedets mest
relevante base for nøkkeldata for de
fleste
kategorier
næringseiendom
og markedsområder. Vårt fokus
på kontinuerlig faglig utvikling og
forbedring av egen leveranse krever at
vi systematisk evaluerer og analyserer
tilgjengelige data. Det betyr at vi til
enhver tid har gode og oppdaterte
nøkkeltall, og en god forståelse av
hva som er ”beste praksis”. Som
den ledende aktør innen forvaltning
av næringseiendom er en av våre
oppgaver å bidra til økt informasjon
og kompetanse til bransjen generelt. Vi
ønsker derfor å dele kunnskapen med
øvrige aktører og interessenter, blant
annet gjennom utgivelse av Basalerapporten.
Basalerapporten er forfattet av et
tverrfaglig team i Basale, hovedsakelig
fra våre rådgivningsavdelinger. Vi
bruker våre analyser, evalueringer og
kompetanse som grunnlag for å kunne
gi et godt supplement til de øvrige
analyse- og fagpublikasjoner som
finnes.
Vi håper rapporten vil bidra til at
du som leser oppdateres og tilføres
mer kunnskap om tema relevante for
deg som er engasjert i investering,
forvaltning og drift av næringseiendom.
Rapporten distribueres 2 ganger årlig,
henholdsvis desember og juni. Hver
utgave vil ha et hovedtema. Ellers vil det
være både en blanding av nye og faste
spalter/tema i hver utgivelse.

Denne
utgivelsen
av
Basalerapporten har temaet energiøkonomisering og miljø som hovedemne.
Som erfaringstall fra forrige utgave av
Basalerapporten viste, utgjør energikostnader ca 50 % av felleskostnadene
i et normalt kontorbygg. Både for
byggeier og leietakere vil det være av
stor interesse å finne energieffektive
tiltak. Både nasjonalt og internasjonalt
ser vi en stadig sterkere sammenheng
mellom høy miljøstandard og høy
konkurransekraft, og et energimessig
godt bygg vil på sikt gi en merverdi i
markedet.
For å belyse temaet ytterligere har vi
blant annet invitert Teknisk Direktør
Erlend Kaland Simonsen fra DnB
Næringseiendom som gjesteskribent.
DnB Næringseiendom startet tidlig
arbeidet med energieffektivisering og
bidrar med tanker og erfaringer rundt
miljøsatsing i praksis.
Vi håper denne utgaven av Basalerapporten fanger din interesse. Vår neste
utgave av rapporten kommer i juni
2013, og vil tradisjonelt ha fokus på
oppdaterte nøkkeltall og relevante
forhold i den forbindelse. Vi vil gjerne
oppfordre til å ta kontakt med vår
analyseavdeling både med hensyn
til spørsmål vedrørende innhold i
vår rapport, og ikke minst forslag til
forbedringer.
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gjesteskribent i Basalerapporten
I denne utgaven av Basalerapporten har
vi ENØK som hovedemne. DNB
Næringseiendom er en av landets
fremste eiendomsaktørere med stort
fokus og satsing innenfor ENØK arbeid.
Vi har vært så heldig å få teknisk direktør
Erlend Kaland Simonsen til å skrive en
artikkel som omhandler «Miljøsatsing i
praksis». DNB Næringseiendom startet
tidlig arbeidet med energieffektivisering.
Dette har gitt gode resultater både for
gårdeier, leietakere og miljø. Oppnådde
energibesparelser i porteføljen er
imponerende, og dette kan du lese mer
om på side 8.

DNB
Næringseiendom
er
et
datterselskap av DNB Livsforsikring og
forvalter 1,4 millioner kvm eiendom, i
hovedsak kontorbygg, kjøpesentre og
hotell. Samlet markedsverdi var per 30.
september 2012 om lag 41,3 mrd kroner.
Hovedtyngden av eiendommene ligger i
Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm.
I porteføljen inngår også eiendom i
Storbritannia.

Virksomhetsområdene til DNB
Næringseiendom er:
• Utleie av lokaler
• Leveranse av eiendomstjenester til
leietakere
• Rådgivning knyttet til kjøp, salg og
utvikling av næringseiendommer
• DNB Næringseiendom skal være den
naturlige, foretrukne og langsiktige
samarbeidspartneren innenfor utleie,
utvikling og forvaltning
Basale AS har et tett samarbeid med
DNB Næringseiendom og leverer teknisk
forvaltning og driftstekniske tjenester
både i Oslo og Trondheim.

Vennlig hilsen

Hilmar Auran
Adm. direktør

Om du ønsker du å motta Basalerapporten før alle andre, og vil ha denne i
elektronisk form, kan du gå inn på www.basale.no og abonnere på Basales nyhetsbrev.
Du finner også tidligere utgaver av rapporten på vår nettside.
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hovedartikkel

ENØK – Bare en kostnad for byggeier?

Har lav energikostnad (felleskostnad) noe å si for verdien av et bygg?
Dersom en forutsetter at besparelser i felleskostnader på grunn av investeringer som huseier foretar seg kan hentes inn gjennom
leienivået, er dette noe som isolert sett vil kunne påvirke verdien positivt.
Nils Magne Vikan
Teknisk sjef, Region Nord
Basale AS

For å illustrere hvilken innvirkning dette kan få for verdien har vi laget et enkelt regneeksempel som viser Bygg A og Bygg B.
I Bygg A er det ikke gjennomført energibesparende tiltak, og Bygg B er det samme bygget etter at det er gjennomført tiltak
som reduserer felleskostnadene med 20 %. Forutsatt at denne besparelsen gir en tilsvarende økt leie gir dette under de gitte
forutsetningene følgende regnestykke:

ENØK – Bare en kostnad for byggeier?

For leietakere vil det å benytte miljøvennlige bygg i seg
selv ha en verdi. En kan derfor se for seg at leietakere med
god miljøprofil kan ha høyere betalingsvillighet totalt
(leie og felleskostnader) for et mer miljøvennlig bygg,
dersom en står ovenfor to helt identiske eiendommer,
der den ene har betydelig lavere energiforbruk.
Som erfaringstallene i forrige utgave
av Basalerapporten viste utgjør
energikostnader (el. kraft, fjernvarme,
fjernkjøling og olje) ca. 50 % av
felleskostnaden i et normalt kontorbygg,
og utgjør dermed den klart største
andelen. Det er normalt leietakerne
som betaler for felleskosten, og som
er mest opptatt av å holde den på et
lavt nivå. Byggeiere er ikke alltid like
opptatt av dette, med mindre strøm/
oppvarming er inkludert i husleien eller
at store deler av bygget står tomt, slik
at det er byggeier selv som må betale
felleskostnadene for de ledige arealene.

Byggeierens utfordring
Vi opplever i mange sammenhenger
at byggeiere er litt tilbakeholdne i
forbindelse med å investere i tiltak, som
fører til energireduksjon i et utleiebygg.
Begrunnelsen ligger oftest i at eier
«brenner» inne med alle kostnadene, og
at all besparelsen kommer leietakerne
til gode.
Hva kan gjøres for at byggeiere skal
finne det mer attraktivt å investere i
energieffektive tiltak? Er det nok med
«bare» positiv omtale?
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som for eksempel varmepumper,
styringssystemer og mer energieffektive
skallkonstruksjoner (vinduer, yttervegger
og tak). Dette har skapt en varig
markedsendring for disse løsningene
og produktene, og tilskuddsordninger
knyttet til dette har hatt sin misjon
og svart til forventningene. Flere av
de tidligste ordningene har av denne
grunn falt bort.

Oppnår man et fortrinn i forhold til
andre byggeiere når nye leieforhold skal
forhandles / reforhandles?

Enova
mener
at
denne
markedsutviklingen er helt avgjørende
for at all bygging og rehabilitering skal
kunne skje innenfor en bærekraftig
ramme.

I dag finnes forskjellige tilskuddsordninger for eksempel via Enova.

Hvilke tiltak som får støtte via
tilskuddsordninger i fremtiden må man

"Avtaleverket rundt Grønne Leiekontrakter skal
bidra til en reell høyning av miljøstandarden
på norske næringsbygg"
Det er en utfordring for den enkelte
byggeier å holde seg oppdatert om
hvilke tilskuddsordninger som til
enhver tid gjelder. Tiltak det gis tilskudd
til har, og vil, alltid være i kontinuerlig
endring. Markedet har etter hvert tatt
endringene inn over seg og leverandører
har utviklet mer energieffektive
løsninger og miljøvennlige produkter,

derfor holde seg løpende orientert om.
Vi ser imidlertid nå en liten dreining i at
huseiere ønsker å gjøre seg mer attraktiv
i utleiemarkedet. Men fortrinnsvis
gjennom benyttelse av "Grønne
Leiekontrakter", hvor ekstrakostnader
knyttet til energieffektivisering og økt
miljøstandard hensyntas spesielt. Dette
ser ut til å komme i spesielt attraktive
pressområder i de største byene i Norge.
Avtaleverket
rundt
"Grønne
Leiekontrakter" skal bidra til en reell
høyning av miljøstandarden på norske
næringsbygg. Da må leietaker oppleve
at bygget får kvaliteter som faktisk er
i overensstemmelse med bedriftens
egen miljøpolicy.

FORUTSETNINGER		BYGG A		BYGG B
AREAL				20 000 m2
20 000 m2
LEIE				1 650 Kr/m2
1 710 Kr/m2
FELLESKOSTNADER		
300 Kr/m2
240 Kr/m2
2
TOTAL KOSTNAD LEIETAKER	 1 950 Kr/m
1 950 Kr/m2
EIERKOSTNADER		
180 Kr/m2
180 Kr/m2
YIELD				6,0 %		6,0 %
MARKEDSVERDI		
490 000 000
510 000 000

I dette tilfellet kommer leietaker likt ut, mens
verdien på eiendommen for huseier er økt med
20 MNOK, noe som tilsvarer 4 %

For flere leietakere vil det å benytte et mer miljøvennlig bygg i seg selv ha en verdi, og en kan derfor se for seg et scenario der leietakere
med en miljøprofil som står ovenfor to helt identiske eiendommer bortsett fra energiforbruk, kan ha høyere betalingsvillighet totalt
(leie og felleskostnader) for et mer miljøvennlig bygg. Desto større etterspørselen blir etter slike typer eiendommer vil dette medføre
at økningen i leien kan bli større enn besparelsen i felleskostnader, noe som eventuelt kan gi enda større verdiøkning på eiendommen.

Leietakeren
Vi opplever også ofte negative
tilbakemeldinger, dersom vi har satt i
verk tiltak for å spare energi. Dersom
en kan vise til en nedgang i forbruk,
kommer det kjapt kommentarer som:
"Det er merkbart mye kaldere her, vi
sitter her og fryser!"

Er leietakere generelt villige til å betale
høyere husleie ved lav energikostnad,
eller er det kun beliggenhet, effektivitet
og komfort som teller? Hva betyr mest,
økonomi eller miljø?
For oss kan det virke som om «alle» har
et veldig fokus og er opptatt av dette.
Interessen avtar dessverre normalt
når leiekontrakt skal forhandles og
prisdiskusjonen er i gang.
Et annet spørsmål som vi stiller oss
er om det er nok kompetanse hos
leietakere, meglere og eventuelt andre
rådgivere rundt dette temaet. Vi har
ved flere tilfeller mottatt spesifikasjoner
fra interessante «grønne» leietakere
som overhodet ikke er forenlig med en
grønn profil når en kommer til stykket.
Krav som stilles kan være døgndrift

på ventilasjonsanleggene og krav til
luftmengder og kjølekapasiteter som er
langt over kravet i TEK10. (Til tross av
at Norge sannsynligvis er det landet i
verden med høyest krav til luftmengder
fra før.) Har leietakeren noe forhold til
energiforbruk i sitt eget kontorareal,
energiforbruk i fellesareal og til felles
tekniske anlegg?

Vi har gjennomført tester med senking
av temperatur fra eksempelvis 23 til
21 grader. Etter vår mening bør dette
være en akseptabel temperatur på en
arbeidsplass, men det kan virke som
nordmenn finner det lite tilfredsstillende
å ta på seg en genser eller en jakke
dersom det oppfattes som «for kaldt» i
kontorarealet på vinterstid.
Er dette et holdningsproblem, eller er
det kanskje sånn at vi forvaltere drar
sparingen for langt?
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hovedartikkel

ENØK – Bare en kostnad for byggeier?

meget ressurskrevende jobb, og det er
heller ikke noen selvfølge at man får de
nødvendige offenlige tillatelser.

Forventet trend fremover
Dagens leietakere forventer mer
med hensyn til standard, areal- og
energieffektivitet og selvfølgelig ikke
minst beliggenhet. Kontorbygg som
ikke møter disse høye kravene, blir
vanskeligere å leie ut og dermed mindre
interessante i tiden fremover. Dette kan
føre til en stor differensiering mellom
moderne effektive bygg og eldre mindre
effektive bygg.
Dette kan føre til at store leietakere
flytter inn i nye bygg, og at det blir
færre interesserte leietakere til bygg
med lavere standard. Byggeiere blir
av den grunn nødt til å gjennomføre
store
omfattende
rehabiliteringsjobber eller rett og slett vurdere
omregulering og ombygging av slike
«lavstandardbygg». Dette kan være en

Vår oppfatning er at etter hvert vil den
som kan vise til lav energikostnad bli
enda mer attraktiv i tiden som kommer.
Det vil bli vanskeligere å leie ut bygg
med «dårlig» energimerke og høye
energikostnader.
Men uansett hvordan man snur og
vender på det vil nok beliggenhet være
den faktoren som kommer til å telle
mest også i fremtiden.

Grønt Bilag i startgropa
Grønt Bilag til leieavtaler for
næringsbygg
ble
lansert
av
Huseiernes Landsforbund, Forum for
Næringsmeglere og Norsk Eiendom
tidligere i år. Målet er å sikre en positiv
miljømessig utvikling for leieobjekter,
også i leieperioden.

I en del norske virksomheter finnes det
energieffektiviseringstiltak som kan gi
bedre avkastning enn bedriftenes egne
prosjekter. På kort sikt vil det for noen
være mer lønnsomt å investere i energieffektivisering enn i egen virksomhet.
Det er en økende interesse for energieffektivisering. Markedet er i bevegelse,
men betalingsvilligheten er fortsatt
ikke like høy som interessen. Byggets
miljømessige standard ved leiestart
er normalt beskrevet i leiekontraktens
kravspesifikasjon. Grønt Bilag regulerer
hvordan man etter leiestart skal
videreutvikle og heve standarden i
leietiden, dersom begge partene har et
ønske om det.
Leietakerne ønsker grønne bygg for
omdømmets skyld, og de vil profilere
seg som virksomheter som stiller krav
til lokalene sine. Utleierne vil ha solide
og velrenommerte leietakere. Summa
summarum så er jo dette en veldig
positiv utvikling.

Grensesprengende i
Grensesvingen 7
Oslo Areal har inngått avtale med
FutureBuilt
om
rehabiliteringen
av Grensesvingen 7 på Helsfyr.
Grensesvingen 7 er en transformasjon
av et eksisterende kontorbygg, og
miljømålene er høye. FutureBuilt stiller
krav om minimum 50 prosent reduksjon
av klimagassutslipp fra transport,
energibruk og materialbruk. Dette skal
dokumenteres i et klimagassregnskap.
Forbildeprosjektet skal også ha høy
arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt
bymiljø.

Oppsummering

Grønne leieavtaler

Innflytting i 2014

Hva om bygget som leies ut er i bedre
stand når leieforholdet opphører, enn
det var da leieforholdet startet? Bygget
er i bedre stand, og har kanskje økt i
verdi? Nye og bedre styringssystemer
som regulerer både varme, kjøling
og belysning etter hvordan bygget
brukes. Nye og bedre behovsstyrte
ventilasjonsanlegg og lignende. Dette
kan gi store energibesparelser som
både er bra for miljøet, og forrenter
investeringen på rekordtid.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blir en av leietagerne i det rehabiliterte
kontorbygget. Prosjektet er på nærmere 22 000 m2 og skal stå ferdig i desember 2014.
KIMA arkitektur AS er engasjert som arkitekt for transformasjonen av bygningen.
De to øverste etasjene er forøvrig eneste gjenværende ledige areal i bygget.

Den norske eiendomsmassen står
for rundt 40 prosent av det totale
energiforbruket i Norge. Innsparingspotensialet er stort. Imidlertid har

Excellent byggeri
I tillegg til FutureBuilts kvalitetskriterier,
skal prosjektet tilfredsstille kravene
til energiklasse A og sertifiseres med
karakteren ”Excellent” i BREEAM-NORsystemet. Norwegian Green Building
Council, som forvalter BREEAM-NORklassifiseringen i Norge, er ikke kjent
med at det tidligere er kontraktsfestet
en leieavtale om så høy miljøstandard i
et eksisterende bygg.
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Den norske eiendomsmassen står
for rundt 40 prosent av det totale
energiforbruket i Norge. Innsparingspotensialet er stort. Investeringskostnadene har i mange tilfeller hindret
eiere av eksisterende bygg å gjøre tiltak
som effektiviserer energibruken.
investeringskostnadene
i
mange
tilfeller hindret eiere av eksisterende
bygg å gjøre tiltak som effektiviserer
energibruken.
Nå er tanken at også leietakere skal bli
med å dele på denne regningen. Hva er
så fordelen for leietaker? Det opplagte
er en betydelig lavere energifaktura,
men en kan også i mange tilfeller få økt
komfort på kjøpet.
– Med utstrakt bruk vil dette føre til
omfattende sparing av energi. Både
byggeiere, leietakere og selvfølgelig
klimaet vil tjene på dette. Energieffektivisering er en stor del av løsningen for
å få redusert klimagassutslippene.

Ved hjelp av "Grønne Leiekontrakter", er
tanken at også leietakere skal bli med
å dele på denne regningen. Fordelene
for leietakeren er opplagt en betydelig
lavere energifaktura, og i tillegg, i
mange tilfeller, også økt komfort på
kjøpet.
Ved å ta dette i bruk vil dette føre til
omfattende energireduksjon. Både
byggeiere, leietakere, og selvfølgelig
klimaet, vil tjene på dette. Energieffektivisering er en stor del av løsningen for
å få redusert klimagassutslippene.
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Gjesteartikkel

DNB NÆRINGSEIENDOM - Miljøsatsing i praksis

er kr 171 mill og hvorav kr 144 mill
er direkte investeringer i enøktiltak.
Tilskuddet fra ENOVA utgjør ca. 14mill.
Enova-prosjektet har gitt en besparelse
på 41,4 GWh. Prosjektet har oppnådd
vår målsetning i 2012 på 40 GWh – ett
år før tiden.

Erlend Kaland Simonsen
Teknisk direktør
DNB Næringseiendom

DNB NÆRINGSEIENDOM - Miljøsatsing i praksis

Avkastning, miljø og fokus

MÅL OG STRATEGISKE TILTAK

DNB
Næringseiendom
(DNB
NE) sitt mål er å sørge for at våre
oppdragsgivere får stabil og høy
avkastning på sine plasseringer i fast
eiendom. Kundeorientert forvaltning
med fokus på verdiskapning i et
langsiktig perspektiv har vært nøkkelen
til DNB Livs porteføljeforvaltning.
Fokusområdene er å holde byggene
fullt utleide til gode leier, kontinuerlig
fokus på inntektsstrøm/verdiutvikling,
miljøtilpasning og kostnadseffektivitet.

DNB Næringseiendom tror på en
sterk sammenheng mellom høy
miljøstandard og høy konkurransekraft.
For oss innebærer det at vi ved kjøp
skal prioritere bygg som tilfredsstiller
klassifiseringen ”Excellent” i BREEAM,
og ved rehabilitering av eksisterende
bygningsmasse skal kriteriene for ”Very
Good” i BREEAM være retningsgivende.
Videre har vi klar målsetting om
kildesortering for avfall med minst
5 fraksjoner og sorteringsgrad på 60
prosent, og for prosjekter 80 prosent.

DNB NE startet tidlig arbeidet med
energieffektivisering. Et sterkt fokus på
forbruket i byggene har over tid gitt store
energibesparelser. Eiendomsporteføljen
har nå et snittforbruk på 243 kWh/m2,
noe som er 15% lavere enn forbruket
i 2007 og ca. 9% lavere enn snittet i
Norge ihht Enova-statistikken for 2010.
Videre er det gjennomført tiltak for
konvertering fra el/oljeoppvarming av
bygg til nye fornybare energikilder på til
sammen 4,73 GWh.
Fokuset på energiøkonomiske nybygg er
svært viktig, men det største potensialet
ligger i eksisterende bygningsmasse.
For DNB Næringseiendom er det her
slaget står!
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skal medføre en reell reduksjon i
energiforbruket.

STORE MILJØBESPARELSER
ENOVAs rapport ”Energieffektivisering
i norske bygg” slår fast at de viktigste
grepene for å få en mer energieffektiv
bygningsmasse må gjøres i forbindelse
med nybyggingen og rehabiliteringen
som skjer hvert år. De miljømessige
og økonomiske besparelsene blir
store dersom man kan rehabilitere
eksisterende bygg på en effektiv måte.
Dette er helt i tråd med vår strategi. Det
er av stor samfunnsmessig betydning
å utføre bærekraftig rehabilitering - i
stedet for å bygge nytt.

ENOVA PROGRAM
I perioden 2007-2012 har det inngått
103 bygg med et samlet areal på 942
960 m² i programmet. Samlet spesifikt
forbruk er redusert fra 287 til 243 kWh/
m2. Alle besparelser som prosjektet

Når du opplever at organisasjonen driver
vennskapelig enøk-konkurranse seg imellom,
da tyder det på at du er på rett vei!
Vi
ønsker
å
utvikle
”grønne
leiekontrakter” som forplikter både
leietaker og utleier til tiltak for å redusere
energiforbruket samt oppnå kvaliteter
i eiendommen som samsvarer med
miljøstrategien.
Ambisjonen ved større ombygninger
og store vedlikeholdsinvesteringer skal
gi en bedring på minimum ett trinn i
energimerkeordningen, og tiltakene

har generert, er tilkommet leietakerne
i form av lavere energikostnader eller
ikke kjøpt energi tilsvarende kr. 93 mill.,
som gir videre en årlig besparelse på ca
40 mill.
Alle investeringer er tatt av DNB
NE, mens leietakerne har finansiert
energirådgivningen i prosjektet ved
en øremerket tillegg i felleskosten.
De totale kostnadene i prosjektet

Energiattester sammen med enøkrapporter danner beslutningsgrunnlag
for tiltakene som gjennomføres
på byggene. Den største besparelsen i
prosjektet må kunne tilskrives det økte
fokus som et slikt nettverksprosjekt
genererer.
Alle gjøremål som drift av bygget,
periodisk
vedlikehold,
leietaker-

tilpassinger og prosjekt på byggene,
har hatt fokus på gjennomføring av
energioptimale løsninger som en
naturlig del av arbeidet. EOS (Energi
Oppfølgings System) er etablert på
over 100 bygg. Oppfølgingsystemet
dekker det totale forbruket på byggene,
inklusive leietakers forbruk og EOS er
også tilgjengelig for leietakeren. EOS
sammen med driftsoptimalisering,
er de enkelttiltak som har gitt størst
besparelse i prosjektet.
Enova gir støtte til dem som ønsker
å gjøre en forskjell og gir tilskudd

til dem som velger å strekke seg litt
lenger, for eksempel ved å rehabilitere
til et vesentlig bedre energimerke. Vi
tror at energimerking av bygg kan gi
betydelig effekt hvis det blir et reelt
konkurranseforhold mellom gode og
dårlige bygg. Hvis ingen bygg har en
Grønn A, så betyr det lite å ha en Rød F.
Basert på de gode resultatene iverksetter
vi nå et nytt 5-års Enova-program med
sparemål på nye 40-45GWh.
Viktige
fokusområder
i
neste
program- periode vil være enda
større
trykk
på
energiledelse,

45000000
40000000
35000000

DNB NE, Prosjektregnskap
energiforbruk pr. 01.01.2012

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng
mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.
Gjennom arbeidet med energiledelse, miljøsertifisering,
Enova program og grønne leiekontrakter oppnås
konkrete energibesparelser som kommer våre leietakere
til gode.

Det er gjennom prosjektet investert
i 300 enkelttiltak og samtlige bygg er
energimerket.

For å stimulere driftsmiljøet
til energireduksjoner, er det
et godt virkemiddel å delta
i forskjellige sparekampanjer.

30000000
25000000

Sparemål

20000000
15000000

Besparelser hittil i
prosjektet

10000000

Konverteringsmål

5000000
0

Konvertering hittil i
prosjektet
2007

2008

2009

2010

2011

Resultat Enovaprosjektet			2007		2008		2009		2010		2011
Sparemål						
5 000 000 		
Besparelser hittil i prosjektet		 5 772 920 		 15 660 000		
Konverteringsmål								
Konvertering hittil i prosjektet						
Årlige energibesparelser			 5 772 920		 9 887 080		

8 000 000 		
26 092 491		
1 500 000		
780 000		
10 443 098		

12 500 000 		
32 628 531		
2 500 000		
3 170 000		
6 590 401		

35 000 000
41 422 093
3 500 000
4 736 038
8 793 562
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Gjesteartikkel

renovering til lavenergi, nybygg som
passivhus,
miljøsertifisering
og
leietakerinvolvering. Vi vil ha stort
fokus på arealeffektive bygg og rett
areal pr m2 arbeidsplass.

BREEAM sertifisering
DNB Næringseiendom bidrar aktivt for
å etablere et internasjonalt miljøklassifiseringsverktøy i Norge basert på
BREEAM. I tillegg til målsetninger nevnt
tidligere, skal BREEAM In Use benyttes
når løpende drift på våre eiendommer
skal sertifiseres.
DNB Næringseiendom var tidlig med
å BREEAM-sertifisere bygg. Som det
første hotellet i Norge, oppnådde vi
Very Good ved total renovering av 1952delen av Royal Christiania Hotel i Oslo
i 2010. For arkitekter, entreprenører
og vår prosjektledelse var dette
nybrottsarbeid. Som organisasjon

DNB NÆRINGSEIENDOM - Miljøsatsing i praksis

lærte vi svært mye av sertifiseringsarbeidet og det har gitt oss grunnleggende
kunnskap om hvordan vi kan få
gjennomført «miljø-rehabilitering» til
en akseptabel kostnad. Å utrede hva
det vil koste å løfte bygget en karakter
i energimerke eller ihht. sertifiseringsordningen, er svært krevende og denne
type kunnskap regnes fremdeles som
spisskompetanse i næringen.

KONKURANSEFORTRINN
Det å ha et energimessig godt bygg
vil på sikt gi en merverdi i markedet.
Gjennom høyere leiepriser, bedre
salgspris,
høyere
utleiegrad
og
reduserte energikostnader vil det energiog miljømessig beste bygget også bli
det mest lønnsomme bygget. I dag
er lønnsomheten i å gjennomføre en
vesentlig oppgradering av energiytelsen
i bygninger i stor grad avhengig av at det
likevel skal gjennomføres omfattende
rehabilitering. Det vil derfor på kort sikt

være rehabiliteringstakten som styrer
hvor stor andel av bygningsmassen
som hvert år realistisk sett vil komme til
å gjennomføre oppgraderingen. Over år
må leietaker selv bidra med investeringer
for å få gevinsten av energireduksjoner.
Våre utenlandske investorer stiller store
krav til vårt miljøarbeid. Vi får spørsmål
om vi er villig til å leie ut hvis leietaker
ikke er villig til å inngå en grønn
avtale. Norge er nok langt unna denne
problemstillingen, men det betyr at
miljøfokuset er stort blant utenlandske
investorer.
Vi ser en økende miljøinteresse fra
våre utenlandske investorer. De spør
ikke om vi har en miljøplan, men hvor
omfattende og ambisiøs den er og
hvilken miljøsertifisering vi benytter.

BJØRVIKA
Det første av i alt tre «DNB bygg»
i Bjørvika ble overtatt av DNB Liv
sommeren 2012.

Byggene skal gi plass til i alt 4200
personer over et areal på 80.000m2.
Det nye hovedkontoret fremstår som
et fremtidsrettet bygg når det gjelder
miljø og energi. Det er utarbeidet en
miljøplan hvor det er rettet fokus på
miljøriktig prosjektering, bygging og
drift av bygget. Leietakers virksomhet
tilfredsstiller bransjekrav ihht. Miljøfyrtårnsertifisering og leietaker har
ambisjon om ISO 14001 Ytre Miljø
sertifisering.
DNB sin kravspesifikasjon stiller krav om
at den tilførte energi ihht. NS3021:2007
ikke skal overstige 120 kWh/m2/år.
Spesielle tiltak til forbedring av byggets
energiytelse er blant annet: Tetthet av
byggets klimaskjerm (målt lekkasjetall
på 0,6), behovsstyring av lys og varme,

LEIETAKERINNVOLVERING
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Vi ønsker at våre leietakere skal
involveres
mht
finansiering
av
energisparetiltak. Grønne leiekontrakter
vil bidra til å forplikte både leietaker
og utleier til tiltak for å redusere
energiforbruket. Det vil på sikt gi bedre
kvaliteter i eiendommen som samsvarer
med vår miljøstrategi.
Vi arbeider med å implementere
grønne vedlegg som et tilbud til våre
leietakere. Behovet for «skreddersøm»
for hver enkelt avtale gjør det krevende å
utarbeide et fornuftig vedlegg både med
tanke på totalkostnader og hva vi sitter
igjen med av konkrete besparelser. Det
er utarbeidet fire grønne avtaler så langt.
For Arbeidstilsynet på Oslo City har vi

"Vi ser en økende miljøinteresse fra våre
utenlandske investorer. De spør ikke om vi har
en miljøplan, men hvor omfattende og ambisiøs
den er og hvilken miljøsertifisering vi benytter."
byggets glassandel, klimatisering av
innglassede areal, solskjerming i glass
og optimering av dagslysforhold.
Beregnet vektet tilført energibehov er
114 kWh/m2/år.

"Barcode-rekken" i Bjørvika med blant annet DNBs nye hovedkontor og Operabygget i forgrunnen.

GRØNNE LEIEKONTRAKTER

I forbindelse med vår årlige kundetilfredshetsundersøkelser,
spør
vi
hvert år om våre leietakere er villig til
å investere i miljøtiltak. Trenden er
gradvis økende, men leietakers ønske
om å bidra miljømessig reflekterer ikke
våre miljøambisjoner. I dag tilkommer
alle våre energieffektiviseringstiltak og
investeringer våre leietakere i form av
lavere strømforbruk. Gjennom grønt
vedlegg til leiekontrakten inviteres våre
leietakere til å vise sitt miljøengasjement
og at vi sammen kan dele besparelsen.
Fokus på fleksible løsninger vil gi mindre
ombygginger. Ved å ha fokus på dette vil
vi være bedre rigget for leietakeres evt.
fremtidige opp/nedskalering av areal.
Dette igjen vil medføre at byggets totale
fotavtrykk og energiforbruk reduseres.

inngått avtale som beskriver tiltak som
gjennomføres uten total ombygging
eller nødvendiggjør total utskifting av
byggets tekniske anlegg.

Utleier har etablert EOS-logg for måling
av energiforbruk i valgte kontraktsareal.
Det etableres fjernavlesning på 5 målere
til EOS-logg. Partene skal gjennomføre
en gjennomgang av lokalene med tanke
på mulige energibesparende tiltak hos
leietaker, med fokus på varmeforbruk,
kjøling og elektrisitet.
Gjennomgangen skal ta utgangspunkt
i energiforbruket ved inngåelse av
Grønt Bilag for å kunne måle oppnådde
forbedringer.
Leietaker må bidra til redusert
miljøbelastning gjennom å vurdere noe
større temperaturvariasjoner på ekstra
varme og kalde dager.
Utleier har etablert felles styring
av el-varmekilder over SD-anlegg
med uteføler. Videre er lysarmaturer
for
arbeidsplasser
levert
med
tilstedeværelse og individuell snorbryter.
Leiearealet leveres med ny komplett
grunnog
arbeidsplassbelysning,
egne strømmålere med fjernavlesing
i EOS logg for oppfølging av forbruk
og følere for tilstedeværelse koblet
over SD-anlegget. Kostnadene fordeles
mellom leietaker og gårdeier. Totalt sett
føler vi at vi er «Et skritt på riktig vei».

SUKSESSKRITERIER
Viktige suksesskriterier for å oppnå energibesparelser:
1.
Klar og tydelig miljøstrategi med tiltaksplan
2.	Sterk forankring i toppledelsen
3.
Dedikerte ressurser
4.	Energiledelse som styringsverktøy i alle seksjoner
5.
Gode oppfølgingsverktøy som EOS etc.
6.	Fokus på kompetansehevende tiltak i hele verdikjeden
7.
Insentivprogram (ENOVA)
8.	Fleksible løsninger = mindre ombygging = mindre fotavtrykk
9.
Gode utstyrsvalg, godt samspill mellom mennesker og teknologi
10.	Aktiv bruk av miljøsertifisering og energimerke
11.	Langsiktighet og tålmodighet

11

breeam og enøk

breeam og enøk

Definisjonen på ENØK

Per-Tore Støen
Regiondirektør - Region Nord
Basale AS

Breeam og enøk

BREEAM og ENØK er nok kjente begreper for de fleste
lesere av Basalerapporten, men vi tar oss likevel tid
til å friske opp med en kort definisjon av begrepene
da de er essensielle for innholdet i denne utgaven av
rapporten. Nederst på motstående side har vi satt opp
noen webadresser som kan være verdt et besøk om
du ønsker mer informasjon om BREEAM og ENØK.

De ulike karakterene for BREEAM er:
- PASS
- GOOD
- VERY GOOD
- EXCELLENT
- OUTSTANDING
Det er også tilrettelagt en ordning for
karaktergivning med et stjernesystem.

I den allmenne språkbruken i Norge
blir begrepene enøk, energisparing og
energieffektivisering gjerne brukt om
hverandre. En mulig avgrensning og
presisering av enøk kan være:
Energisparing er knyttet til tiltak som
gir redusert energiforbruk som følge
av redusert ytelse. Dersom en senker
romtemperaturen, er dette et typisk
sparetiltak.
Energieffektivitet er et mål på hvor mye
ytelse i form av komfort, eller produksjon man får av den energien som brukes.
For boliger kan energieffektiviteten
måles som forholdet mellom antall
kvadratmeter oppvarmet boligflate og

energiforbruket. Dersom boligen blir etterisolert slik at energiforbruket synker,
er det energieffektivisering. Dersom
boligflaten samtidig blir utvidet kan
energiforbruket likevel øke.
Energiøkonomisering oppfattes gjerne
som den delen av energieffektiviseringen som er lønnsom. Dersom f. eks
etterisoleringen reduserer energiutgiftene så mye at det dekker kostnadene
ved tiltaket, betraktes det altså som
enøk.
På bakgrunn av den vide definisjonen,
kan enøk betraktes som:
«alle
de
samfunnsøkonomiske
forbedringer i energisystemet og

bruken av energi som fører til høyere
energiproduktivitet, mer fleksibilitet og
som gir et bedre miljø. Enøkpolitikken
omfatter de tiltak, virkemidler og programmer som myndighetene iverksetter
med sikte på å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme forbedringer.»
I en del sammenhenger er lønnsom
opprusting og utvidelse av kraftproduksjonen også blitt regnet som enøk. Men
det vanlige er å bruke begrepet enøk om
tiltak på forbrukssiden.
*Kilde: Olje og energidepartementet

KORT FAKTA OM BREEAM
– et miljøklassifiseringsverktøy
Det er utviklet flere miljøklassifiseringssystemer som gir en samlet
vurdering av alle miljøaspekter for
et bygg. I Norge har bransjen valgt å
lage en norsk tilpasset versjon av det
internasjonale systemet BREEAM. Den
norske versjonen heter BREEAM-NOR.
BREEAM ble utviklet i Storbritannia av
BRE (Building Research Establishment)
i 1988 og lansert for første gang i 1990.
Dette er verdens eldste og ledende
miljøklassifiseringsverktøy for "grønne
bygninger". I 2008 ble BREEAM International etablert for å ivareta den videre
utviklingen av BREEAM-standarden.
Flere land, blant annet Norge, tilpasser
nå BREEAM til sine nasjonale forhold,
og mer enn 830.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere mens
over 200.000 bygninger så langt er
sertifisert. Norwegian Green Building
Council (NGBC) er norsk rettighetshaver til BREEAM, i samarbeid med
NGBC's internasjonale rettighetshaver,
BRE Global Ltd.
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Gjennom
BREEAM-NOR
har
næringen et felles språk for et byggs
miljøkvaliteter. Bygningens miljøprestasjon bedømmes ut i fra et antall ulike
områder. Det finnes minimumskrav for
å oppnå poeng innenfor bl.a. prosjektledelse, bygningens energibruk, innemiljø
slik som ventilasjon og belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av materialer og
avfallshåndtering. For hvert område
regnes det så ut hvor stor del av de
totale poengene man har oppnådd, og
dette blir satt sammen til en totalsum,
som igjen resulterer i oppnådd karakter.

BREEAM er i sin struktur og tenkning
ikke løsningsbeskrivende, men resultatkrevende. Dette medfører at aktører
som planlegger et bygg som ønskes
med en god BREEAM-standard må drive
betydelig grad av innovasjon. Dermed
har bygg- og eiendomsbransjen i tillegg
til å få et godt klassifiseringsverktøy,
også fått et verktøy som fremmer innovasjon både når det gjelder produkter
og når det gjelder prosesser.

BREEAM :
		

www.breeam.org			
www.ngbc.no			

- Offisiell nettside for Breeam
- Norwegian Green Building Council

ENØK :		
		
		
		

www.byggalliansen.no		
www.regjeringen.no/oed		
www.enova.no			
www.nve.no			

- Miljønettverk bestående av utbyggerne og forvalterne i Norge
- Olje og energidepartementet
- Nettside for Enova SF
- Norges vassdrags- og energidirektorat
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otto nielsens vei 12

CASE 1

Otto Nielsens vei 12 er et flott bygg
beliggende på Tyholt i Trondheim.
Bygget fremstår som moderne, med
et arkitektonisk særpreg. Bygget har et
stort konferansesenter, flere møterom,
samt kantine. Bygget har betjent
resepsjon og vakthold.
Bygget ble i sin tid ført opp av Telenor
i to byggetrinn. Første byggetrinn 1989
og andre byggetrinn i 1999.
I utgangspunktet ble bygget tilpasset
for én bruker. I ettertid har det kommet
inn flere store leietakere, og det har
naturligvis krevd en omfattende endring
i forhold til alt fra strukturert datakabling,
ombygging/tilpasning
av
adgangskontroll og oppdeling av
leieareal. I stor grad er det bygget om

fra cellekontor til åpent landskap, slik at
antall ansatte/brukere har økt betydelig
spesielt de 2 – 3 siste årene.
Bygget eies i dag av Midt-Norge Invest
AS, som igjen eies av Fortin AS.
FORTIN er et eiendomsselskap som
eier næringseiendom i Norge og
Sverige.
Det viste seg gjennom oppstart og de
første driftsårene etter at Basale tok
over driften, at det var en del elementer
på eiendommen som hadde et klart
forbedringspotensiale. Det var et høyt
energiforbruk, og det var relativt store
kostnader med akutte reparasjoner på
tekniske anlegg. Det var jevnlige klager

"flere prosjekter
måtte igangsettes
for å bringe bygget
opp på det nivået
det i utgangspunktet
var tenkt til å være."
Disse prosjektene ble igangsatt i 2010
og ferdigstilt første kvartal 2012. Det har
vært stort fokus på energibesparelser
i alle prosjektene. Utviklingen av energiforbruket for eiendommen de siste
årene er vist i graf nr. 1 på motstående
side.
I løpet av de to siste årene har antallet
brukere i eiendommen økt fra ca 620 til
750 personer. Isolert sett vil en økning
i antallet brukere gi et høyere energiforbruk, slik at det også er interessant
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Ved at byggeier investerte kr 4.600.000
ble årlige felleskostnader redusert med
kr 800.000, noe som kommer leietakerne til gode. For eier var de kortsiktige gevinstene økt kundetilfredshet
blant leietakerne, en mer framtidsrettet
miljøprofil, redusert vedlikeholdsbehov,
reduserte kostnader til akutte reparasjoner og færre driftsstans på tekniske
anlegg.
På lengre sikt vil reduserte felleskostnader være med på å øke eiendommens
attraktivitet og leienivå, og derigjennom
eiendommens verdi.
Gitt at den som gjennomførte investeringen også var bruker at bygget ville
man her, med en kapitalkostnad på 5 %,
ha en nedbetalingstid for investeringen
på under 7 år. Problemet i det daglige
er at den som står for investeringen
som oftest ikke har noen kortsiktige
økonomiske gevinster ved å gjennomføre miljøtiltakene. Derfor er det viktig
at huseier og leietaker går i dialog for å
komme frem til en best mulig finansieringsløsning som tjener begge parter.
ENØK-tiltak kan fort bli relativt omfattende. Vår anbefaling er at det er viktig
å belyse hvert enkelt tiltak fra flere sider.
Dersom en selv ikke sitter på slik teknisk
kompetanse, bør en finne seg en profesjonell samarbeidspartner.
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2000
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fra leietakerne på blant annet inneklima
og ujevne temperaturer i forskjellige
soner.
Etter at det i henhold til Basales
standard for forvaltningsoppdrag ble
gjennomført årlige tekniske tilstandsvurderinger ble det avdekket feil og
mangler. På bakgrunn av dette ble det
utarbeidet en tiltaksliste med forslag til
korrektive tiltak. Tiltakslisten ble kritisk
gjennomgått i samråd med byggeier slik
at strategien på bygget ivaretas hvorpå
det ble besluttet at flere prosjekter
måtte igangsettes for å bringe bygget
opp på det nivået det i utgangspunktet
var tenkt til å være.
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Investering og besparelse for alle prosjekter
Total investering ekskl. mva			

4 600 000 Kr

					

kWh	

NOK

Besparelse elektrisitet			

367386

290 000 Kr

Besparelse fjernvarme			

683511

510 000 Kr

Total årlig besparelse ekskl. mva (2010-2011)		

800 000 Kr

Forutsatt kapitalkostnad investering:		

5,00 %

Nedbetalingstid investering			

6,9 år

12 %

4

10 %
Avkastningskrav

En rimelig og fornuftig start for å oppnå besparelser i
energiforbruk, er å etablere EOS. Ved hjelp av denne
og eventuelt byggets Sentrale Driftskontrollanlegg kan
man "tune" de forskjellige anleggene optimalt.
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Forbruk per person
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Alle tiltakene som er gjennomført de
siste årene har hatt en investeringskostnad på kr 4.600.000. Den årlige
besparelsen er beregnet ut i fra
energiforbruket i 2011 sammenlignet
med 2010, og forutsatt lik energipris
for begge årene. Fjernvarmeprisen
er forutsatt å være 75 øre/kWh og
elektrisitetsprisen er 80 øre/kWh i hele
beregningsperioden. Besparelsene er
oppsummert i tabell nr. 3, og diagram
nr. 4 viser nedbetalingstid for investeringen ved ulik kapitalkostnad.

4500

3500

Oppsumering

Nils Magne Vikan
Teknisk sjef, Region Nord
Basale AS

1

Nedbetalingstid ved ulik
kapitalkostnad

å se hvilken effekt tiltakene har hatt på
forbruket per bruker. I diagram nr. 2 er
dette fremstilt grafisk, og her ser en
enda tydeligere reduksjonen tiltakene
har hatt på energiforbruket.
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Nedbetalingstid
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CASE 1

otto nielsens vei 12

Hvilke prosjekter/tiltak er gjennomført på eiendommen de siste 3 år?

4.	Oppgradering av Sentral Driftskontrollanlegg

Under beskriver vi i større eller mindre grad hvilke tiltak som ble valgt og prioritert. Vi har også satt inn noen regneeksempler for å
underbygge de valg som ble tatt. Disse eksemplene kan man enkelt overføre/relatere til andre eiendommer.

I eiendommen var det tidligere installert to SD-anlegg. Det ene systemet overvåket/regulerte hovedanlegg som ventilasjonsanlegg,
kjøleanlegg og varmeanlegg, mens det andre systemet overvåket/regulerte på romnivå.
Eventuelle justeringer i forhold til temperaturer, trykk og driftstider måtte derfor delvis gjøres på begge anleggene. Anleggene
oppførte seg ustabilt og enkelte ganger «hoppet» programmene tilbake til gamle verdier etter justering. Dette medførte bl.a. merforbruk på energi, jevnlige klager fra leietakere og frustrasjon hos vår driftstekniker. Problemene medførte også merforbruk på timer
i forbindelse med feilsøking både hos oss som forvalter og våre leverandører.

1.

Generell teknisk oppgradering:

• Innregulering av vannmengder varme- og kjøleanlegg
Etter mange år med små og store ombygginger/leietakertilpasninger viste det seg at vannmengder for både kjøle- og varmeanlegg ikke var i henhold til prosjekterte/beregnede verdier. Et rådgiverfirma ble engasjert til å regulere inn alle mengder på nytt.

Det var en betydelig utfordring å
regulere begge disse anleggene.

• Installering av vannrenseanlegg
For å få kontroll på vannkvaliteten på varme- og kjøleanlegg ble det installert vannrenseanlegg. Etter mange år med
nedtappinger og etterfylling av vann, var det til dels mye groing i rørnettet og på komponenter i rørnettet. Dette er ikke til å
unngå, uten å ha installert tilstrekkelige systemer for å ha kontroll på vannkvaliteten.
• Utskifting av defekte romregulatorer
Elektroniske komponenter har en begrenset levetid, og flere romregulatorer var defekte.

2.

Utskifting og ombygging av varmepumpeanlegg til kjølemaskin med frikjølingsfunksjon.

Komplett utskifting av undersentraler, oppgradering av programvare og implementering av tekniske anlegg inn på ett SD-anlegg ble
gjennomført. Anleggene er nå satt opp med et web-grensesnitt slik at en kan logge seg på systemet fra en hvilken som helst PC med
nettilgang. Alarmhåndteringen foregår nå via mail / mobiltelefon.

To kjølemaskiner/varmepumper med kjølemedium av typen R22 skulle skiftes ut, primært fordi denne typen skulle fases ut, men
også på grunn av kompressorhavari. Vi ønsket å se på dette også i et energi- og driftsøkonomisk perspektiv, og ville derfor vurdere
en ny løsning med rene kjølemaskiner med frikjølefunksjon. Med bistand fra VVS-rådgiver fikk vi bistand til beregning av lønnsomhet med varmepumper kontra vårt innspill med kjølemaskiner med frikjølefunksjon.

5.	Ombygging av eksisterende ventilasjonsaggregat

Det ble vurdert to alternative løsninger:
a) Frikjøling av datarom ved utetemperaturer under +8 °C.
b) Kjølemaskindrift med varmegjenvinning av kondensatorvarme til ventilasjonsbatterier(varmepumpedrift)

Vi utarbeidet to alternative løsninger med fokus på å belyse hva som ville være mest drifts- og energiøkonomisk.

Konklusjon
Ulempen med å bruke kjøleanlegget som varmepumpe er at økte kondenseringstemperaturer gir større kompressorslitasje, og denne
slitasjen blir større når kompressoren går på lav dellast enn når den går på full kapasitet. De fleste standard kjølemaskiner er ikke beregnet
til å arbeide med så høye vanntemperaturer på kondensatorsiden. Det er derfor stor risiko for at servicekostnadene blir større enn sparte
energikostnader, og at levetiden for kjøleanlegget blir redusert.

I forbindelse med rehabilitering av et leieareal og behovsstyrt ventilering av møterom i det nye leiearealet ble det besluttet å bygge
om eksisterende ventilasjonsaggregat.
Alternativ 1.
Frekvensstyre eksisterende motor/vifter.

Alternativ 2.
Bytte ut eksisterende motorer med reimdrift mellom motor
og vifte, med nye frekvensstyrete direktedrevne vifter.

Vi ble derfor anbefalt at kjøleanlegget måtte bygges for ren kuldedrift, og at kjølebehov for datarom, ble dekket ved frikjøling ved utetemperaturer under ca. 8 °C. På denne måten kunne anlegget operere med vesentlig lavere kondenseringstemperatur, samt at det vil gi en
bedre og sikrere drift av anlegget.

3.	Ombygging av eksisterende varmesentral og frakopling av eksisterende oljekjel
Vi hadde et system som besto av 3 varmekilder: tilsatsvarme fra isvannsmaskiner, oljekjel og fjernvarmenett.
Varmeanlegget forsynte tappevannsberedning, radiatorkurser og ventilasjonsoppvarming.
Anlegget var svært uoversiktlig etter at fjernvarmen ble koblet inn rundt 1999. Ventilasjonskursen var lavtemperert og forsynt fra
varmsiden av isvannsmaskinene. Ved lave utetemperaturer var dette ikke tilstrekkelig da gangtiden på isvannsmaskinene var mye
mindre på grunn av lavere kjølebehov i datarom.
Konklusjon
For å dekke tilstrekkelig varmeforsyning til ventilasjonsanleggene ble vi anbefalt å koble oss direkte til varmeanlegget via shuntarrangement etter fjernvarmeveksleren. For å få et oversiktlig system ble varmeanlegget bygget om og unødvendige rør og komponenter ble fjernet.
Nytt systemskjema ble selvfølgelig også utarbeidet.
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Konklusjon
Alternativ 2 ville gi et redusert effektbehov fra 44kW til 26kW. Under forutsetning av 10 timers drift hver dag med 100 % belastning i
250 dager i året ga alternativ 2 et estimert energiforbruk som var 45.000 kWh lavere enn å bygge om eksisterende anlegg. Merinvesteringen
for alternativ 2 var på kr 100.000 sammenlignet med alternativ 1. Gitt en kostnad på 80 øre/kWh vil alternativ 2 gi en årlig besparelse på
kr 36.000. Merinvesteringen vil dermed være spart inn i løpet av ca 3 år.

Total kostnad på de fem tiltakene er på kr 4.600.000.
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Case 2

energisparing

1
105 000
Vegard Jakobsen
Avdelingsleder
Basale AS / Basale Næringsmegling AS

95 000
85 000

Energisparing

2012
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En satte seg ned sammen med driftsapparat og serviceleverandører for å se på
hva som var mulig å gjennomføre av
enkle tiltak.

Følgende tiltak ble besluttet
gjennomført:
• Justering av driftstider
– optimalisert mot åpningstider
• Installering av nye tidsur da de
eksisterende hadde en potensiell
feilmargin
• Tett oppfølging gjennom Entro
og vaktmester for å sjekke om
det fantes noen «energityver»
ved at anlegg startet utenfor
angitt tid etc.
• Justering av temperaturer og
tettere kontroll av disse
Dette var enkle tiltak, men viste seg å
være særdeles effektive. Diagram nr. 1
på side 19 viser månedlig energiforbruk
for årene 2009 – 2012.

2011
2010
2009

55 000
45 000

90 000
85 000

Linjen markerer tidspunktet for igangsettelsen av tiltakene
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75 000

90 000
70 000

105 000
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Investeringene som ble foretatt ut
over normal drift tilsvarte ca 25 TNOK.
Forutsatt en total kostnad på kr 0,80/
kWh utgjør dette en årlig besparelse på
150 TNOK.

85 000

Sesongjustert forbruk

95 000

60 000

80 000

55 000

75 000

85 000
2012

kWh

Basale overtok forvaltningen av eiendommen i 2007, og det ble gjort en
gjennomgang av bygget med tilhørende
tekniske anlegg for å få kontroll over
drift og energiforbruk av felles strøm på
eiendommen.
Det ble opprettet et system for energioppfølging gjennom EOS-loggen til
Entro Energi. Vaktmester og serviceleverandører ble oppfordret til å ha fokus på
justeringer og tilpasninger for å kunne
oppnå en energigevinst. Utfordringen
var at byggets tekniske anlegg var lite
oversiktelig, og tilstanden var påvirket
av noe mangelfullt vedlikehold over tid
som medførte at anlegget hadde behov
for omfattende service.
Da service og kartlegging var gjennomført startet energioppfølgingen.
Da ble det raskt avdekket at ikke alle
anlegg gikk i «takt». Anleggene fulgte
ikke de tidsinnstillinger som på forhånd

var gjort, noe som kunne medføre at
anlegget startet opp midt på natten,
samt at de var i drift lengre om kvelden
enn hva innstillingene var justert til.

En ser grafisk at det er gjort store energibesparelser i de siste årene sammenlignet med 2009. Hvis en antar at forbruket
for resten av 2012 (oktober – desember)
tilsvarer forbruket for samme periode
i 2011 gir dette et gjennomsnittlig årlig
forbruk i perioden 2010-2012 på ca
709.000 kWh. Totalt forbruk i 2009 var
på ca 897.000 kWh. Dette gir en gjennomsnittlig besparelse pr år på 188.000
kWh, som tilsvarer en reduksjon på 21,0
% av felles energiforbruk.

75 000
65 000

Månedlig forbruk

Et godt eksempel på at små investeringer kan gi store besparelser fra
egen portefølje, er et bygg beliggende
i Stavanger. Eiendommen er oppført
i 1989 og var opprinnelig bygd som et
mindre kjøpesenter og senere brukt til
et bygg bestående av servering, treningssenter, behandling og kontor.

I diagram nr. 2 er månedlig forbruk
med en korrigering for sesongvariabel
fra januar 2009 – september 2012 vist
grafisk. Tidspunktet for tiltakene som
ble gjort er ved inngangen av høsten
2009, og en ser tydelig at investeringen
har hatt en effekt på energiforbruket.

50 000

Konklusjon
Investeringen som ble gjort i dette
konkrete eksempelet er av liten skala,
men vår konklusjon er at det selv med
begrensede økonomiske ressurser er
fullt mulig med enkle grep å få bedre
kontroll og redusere energiforbruket,
noe som vil komme gårdeiere, leietakere og miljøet til gode.
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65 000
65 000

Sesongjustert forbruk

Basale har gjennomført en rekke tiltak i sin portefølje
knyttet til energioppfølging som har medført en
besparelse for gårdeiere og leietakere. Erfaring viser
at en slik form for oppfølging kan ha stor effekt, og
det er også erfart at mindre tiltak kan gi en umiddelbar
økonomisk og ikke minst miljømessig gevinst

kWh

– små investeringer kan gi store besparelser

Sesongjuster

2009

55 000

60 000

45
000
55 000
50 000

19

SKATTEULEMPE FOR MILJØBEVISSTE GÅRDEIERE?

Nøkkeltall

NØKKELTALL EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER 2011

Kai Helge Sundlisæter
Analytiker
Basale AS

SKATTEULEMPE FOR MILJØBEVISSTE GÅRDEIERE?
Oppmuntrer skattereglene gårdeiere til å bytte ut eksisterende
tekniske anlegg til nye mer miljøvennlige løsninger?
På et tidspunkt er gårdeier nødt til å
gjøre utskiftninger i stedet for vedlikehold. En del gårdeiere vil imidlertid
utsette dette i det lengste, og mange
bygg som i dag kunne vært oppgradert
og gjort mer miljøvennlige vil i mange
år fremover driftes med gamle, lite
miljøvennlige anlegg.

Datagrunnlaget som er benyttet for
eierkostnad er 421 297 kvadratmeter kontorareal. Eiendommer med ekstremverdier som skyldes unormalt driftsår er holdt
utenfor det statistiske utvalget. Nøkkeltallene inneholder ikke eiendomsskatt, leietakertilpasninger og eiers andel felleskostnader. «Barehouse» er også holdt utenfor
utvalget.

Gjennomsnitt
pr. m2

Nedre
intervall

Øvre
intervall

EIERKOSTNADER

181 Kr/m2

100 Kr/m2

334 Kr/m2

FELLESKOSTNADER

279 Kr/m2

97 Kr/m2

376 Kr/m2

NØKKELTALL «BAREHOUSE»
Basert på et utvalg av 18 «barehouse»eiendommer viser dette en gjennomsnittlig eierkostnad per kvadratmeter på
54 kr eller en relativ eierkostnad på 4,25
% av brutto leie.

RELATIV EIERKOSTAD FOR ULIKE
BYGNINGSTYPER

Avkastningskrav

Eierkostandel type bygg

Verdi av skattefradrag

I nøkkeltallet for felleskostnader er kantine,
administrasjonspåslag, senterledelse og
sentermarkedsføring holdt utenfor da slike
kostnader kun forekommer i enkelte bygg.
Felleskostnad per kvadratmeter som her
presenteres er basert på et vektet areal,
dette vil si at det ikke er byggenes brutto
areal som legges til grunn, men det areal
som kostnadene reelt sett fordeles på.

Nøkkeltall 2011

Skatteprosent

For gårdeier er det hele tiden en
løpende vurdering om en skal vedlikeholde eksisterende installasjoner eller
om det skal gjøres en komplett utskiftning. Miljømessig er det liten tvil om
at utskiftninger vil være fordelaktig da

det til stadighet utvikles mer effektive
løsninger. Det er likevel en kjensgjerning at vedlikehold av eksisterende
anlegg forståelig nok ofte vil bli favorisert da dette blant annet innebærer at
vedlikeholdet kan kostnadsføres i inneværende år.
Ønsker imidlertid gårdeier å skifte ut
tekniske installasjoner til moderne og
miljøvennlige løsninger medfører dette
at investeringen aktiveres og skattebelastningen blir høyere ved at investeringskostnaden skattemessig må
avskrives med 10 % (saldogruppe j).
Økonomisk konsekvens ved å gjøre en

oppgradering til et nyere mer miljøvennlig teknisk anlegg er at nåverdien av
skattefradraget blir på 16,5 % (gitt et
avkastningskrav på 7 %) i stedet for 28
% ved fullt fradrag som oppnås ved å
«flikke» på gamle anlegg. Det kan også
tenkes at en gårdeier vil heve klassifiseringen av eiendommen sin ved å gjøre
noe med selve bygget, eksempelvis ved
oppgradering av vinduer eller økt
isolasjon som vil være energibesparende og miljømessig positivt.
Spørsmålet er da om dagens støtteordninger for miljøtiltak kompenserer tilstrekkelig for den skattemessige
«ulempen» dette gir. Diagrammet viser
at det er relativt store forskjeller knyttet
til skattefradrag i grensesnittet vedlikehold og investeringer gitt de ulike
avkastningskravene.

Basale produserer nøkkeltall for eierkostnader
og felleskostnader. Tilgjengelig datagrunnlag for
nøkkeltallene er over 2 millioner kvadratmeter
næringsareal.
Datagrunnlaget
bearbeides
og
kategoriseres før resultatene eksempelvis benyttes
til «benchmarking» og i finansielle analyser for våre
oppdragsgivere. Hovedtall fra dette arbeidet publiseres
hvert år i vårutgaven av Basalerapporten.
Her gjengir vi noen hovedpunkter fra nøkkeltallene.

Figuren viser relativ eierkostnad for
ulike typer bygg, og er basert på et datagrunnlag med 750 000 kvadratmeter næringsareal og leieinntekt på ca.
1 mrd. Erfaringsmessig benyttes ofte
eierkostandel som nøkkeltall, eksempelvis i verdivurderinger, investeringsanalyser og i prospekt. Vi foretrekker å
benytte kostnader per kvadratmeter da
eierkostandel som nøkkeltall i stor grad
kan bli påvirket av geografiske forskjeller, spesielt med tanke på leienivåer.

Figuren illustrerer verdien av skattefradraget ved aktivering og ulike avkastningskrav for saldogruppe j, h og i.
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Presentasjon av avdelinger i Basale

Presentasjon av avdelinger i Basale

Hovedkontor

Regionskontor Bergen

Hilmar Auran
Adm. direktør
Basale AS

Siril M. Espedal
Avdelingsleder
Basale AS

Basale AS har hovedkontor i Trondheim. I tidsriktige og moderne lokaler på Solsiden er vi lokalisert sammen med OBOS
Eiendomsforvaltning. Hovedkontoret består av konsernledelse, samt at sentrale stabsfunksjoner som servicesenter,
analyseavdeling, juridisk avdeling, markedsavdeling og personal- og kvalitetsledelse er lokalisert her.
All regnskaps- og økonomiforvaltning i vår virksomhet er sentralisert til hovedkontoret, slik at inklusive våre kolleger fra region
Nord og OBOS huser vi total 75 personer.

E-mail: hilmar.auran@basale.no | Mobil: +47 924 53 053 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

Avdelingskontoret i Bergen består av 6 personer, hvorav 3 personer er driftspersonell ute på eiendommene i tillegg til innleid
kvalifisert driftspersonell. Avdelingen består av et tverrfaglig miljø med god og flerårig kompetanse innenfor teknisk forvaltning,
eiendomsutvikling, driftstekniske tjenester, oppdragsledelse/porteføljeforvaltning, administrativ forvaltning, senterledelse og
næringsmegling.
Fra avdelingen administreres totalforvaltning av eiendommer i Hordaland og Sogn & Fjordane, totalt ca. 95.000 m². Avdelingen
jobber i team, og har tett samarbeid med regnskap/økonomi/finans/juridisk avdeling på Hovedkontoret i Trondheim. Avdelingen
er samlokalisert i nye lokaler sammen med OBOS i Bergen sentrum.
E-mail: siril.merete.espedal@basale.no | Mobil: +47 916 72 773 | Besøksadresse: Øvre Ole Bulls Plass 1, 5012 BERGEN.

Regionskontor Trondheim

Regionskontor Stavanger

Per-Tore Støen
Regiondirektør Region Nord
Basale AS

Ann Helen Johannessen
Avdelingsleder
Basale AS

Region Nord ledes av Per-Tore Støen fra vårt hovedkontor i Trondheim. Kontoret består av til sammen 27 personer, hvorav 15 av
disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente økonomer,
ingeniører og næringsmegler.
Fra kontoret administreres totalforvaltning av eiendommer i Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og
Finnmark.

Avdelingskontoret i Stavanger ledes fra 1.1.2013 midlertidig av Ann Helen Johannessen. Kontoret består av til sammen 20
personer, hvorav 10 av disse er driftspersonell ute på eiendommene og 3 er ansatt i Kaph Næringsmegling hvor Basale
eier 51%. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente administrative og tekniske forvaltere, samt
næringsmeglere, rådgivere og driftspersonell.
Fra kontoret utføres forvaltning og rådgivning til eiendommer på Sør-Vestlandet.
Vi er lokalisert i flotte lokaler i Auglendsmyrå 17B

E-mail: per-tore.stoen@basale.no | Mobil: +47 918 32 997 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM
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E-mail: ann.helen.johannessen@basale.no | Mobil: +47 971 73 637 | Besøksadresse: Auglendsmyrå 17B, 4016 STAVANGER

Regionskontor Oslo

Basale Sverige AB

Peter A. Jacobsen
Regiondirektør Region Sørøst
Basale AS

Christian Thorén
Affärsutvecklingschef
Basale Sverige AB

Vårt kontor i Oslo representerer det største operative miljøet, og består totalt av 50 personer. Vårt datterselskap Basale Drift som
forestår drift- og servicetjenester består av 23 ansatte.

Basale Sverige AB har ansvar för Basales svenska verksamhet där 30 personer arbetar. Vi förvaltar kommersiella fastigheter i
främst Stockholm, Norrköping och Göteborg. Christian Thorén leder verksamheten från kontoret i Stockholm.

Kontoret består av et tverrfaglig eiendomsmiljø innen teknisk forvaltning, asset management, næringsmegling og andre rådginvningstjenester. Vi flytter i januar 2013 inn i nyrenoverte lokaler i Møllergt. 39, hvor vi får tidsmessige lokaler tilrettelagt for fortsatt
vekst og utvikling. Kontoret i Oslo ledes av regiondirektør Peter Jacobsen.

I Sverige erbjuder vi totalförvaltning inklusive asset management, koncern-/bolagsadministration och driftstjänster i egen regi.
Ibland våra kunder återfinns internationella fonder, banker, kommuner och institutionella investerare.

E-mail: peter.jacobsen@basale.no | Mobil: +47 414 32 972 | Besøksadresse: Møllergata 39, 0179 OSLO

Mail: christian.thoren@basale.se | Mobil: +46 (0)8-456 96 19 | Besöksadress: Kungsgatan 50, gårdshuset, 4tr, S-111 35 STOCKHOLM
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Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle
behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et
bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m.
Samlet forvaltningsportefølje er på ca. 2.400.000 kvm med en samlet verdi på ca
NOK 30 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Stockholm, med totalt over 180 ansatte.
Basale er et heleid datterselskap av OBOS.

Basale AS
Besøksadresse:
Beddingen 10
7014 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen
7484 Trondheim
Telefon: 06760

Hilmar Auran
Administrerende direktør
Telefon: 73 80 66 02

Siril Merete Espedal
Avdelingsleder Bergen
Telefon: 916 72 773

Rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon: 73 80 66 03

Inger Eriksen
Konsernadvokat
Telefon: 73 88 66 31

Per-Tore Støen
Regiondirektør – Region Nord
Telefon: 73 80 66 07
Peter Jacobsen
Regiondirektør – Region Sør / Øst
Telefon: 414 32 972

Sverige:
Basale Sverige AB
Christian Thorén
Affärsutvecklingschef
Telefon: +46 (0)8-456 96 19

Ann Helen Johannessen
Avdelingsleder Stavanger
Telefon: 51 82 99 05

Neste utgave av Basalerapporten kommer
ut i juni 2013.

www.basale.no

- Et selskap i OBOS-konsernet

