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Hvordan lykkes med bærekraftige 
prosjekter? 

- Erfaringer fra Norges første sirkulære 
byggeprosjekt

Prosjektkonferansen, 2. juni 2022
Per Ola Ulseth



Ledende eier, forvalter og utvikler 
av kontor-eiendom i Norge 
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Eiendomsportefølje:

1,6 mil kvm

Markedsverdi 
portefølje

82,6 mrd

Netto-yield:

3,9 %

Leietid:

6,6 år
Offentlige leietakere

55 %

Utleiegrad:

97,3 %
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Stavanger
2 %

Bergen
8 %

Oslo og omegn
82 %

Trondheim
8 %



Lønnsom vekst Best på 
kundeopplevd kvalitet

Miljøledende

Bærekraftig forretningsutvikling og drift

Strategiske mål



Miljøambisjon: Klimanøytrale innen 2030



80 % reduksjon av karbonutslipp i prosjekter
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Miljøbygg i verdensklasse

Kristian Augusts gate 13 – Oslo Powerhouse Brattørkaia - Trondheim Brattørkaia 16 - Trondheim

Schweigaardsgate 16 – Oslo sentrum Powerhouse Kjørbo - Sandvika Papirbredden 3- Drammen



KA13 – ombruk i stor skala



KA13 – begynnelsen



• «Skattejakten»

• Kontroll og dokumentasjon

• Bruksområder og prosjektering

• Kvalitetssikring

• Bearbeiding/reparasjoner

• Ansvar og avtaler

• Transport og lagerplass

• Montering og ombrukbarhet

Kilde: Futurebuilts kriterier for sirkulære bygg, v2.0 – 16.03.2020

Praktisk gjennomføring av ombruk



KA13 – lokalt ombruk



KA13 – nye bruksområder



KA13 – anskaffelse av brukte byggevarer



KA13 – anskaffelse av brukte byggevarer



KA13 – se verdien i restene



KA13 – ombruk i typisk etasje



KA13 – donorbyggene

• Brukte byggevarer stammer fra over 25 forskjellige 
bygg

• 5 egne bygg hvor vi har hentet 
elementer

• Private bygg

• Offentlige bygg
• Leveranser fra bygg gjennom entreprenører

• «Finn» leveranser 

• Restleveranser (ikke en del av 
donorbyggene) 



Regler, lover og forskrifter Bruktmarked Kompetanse

KA13 – barrierene



Innovasjon i prosjekter

Det er de same suksessfaktorene for 
Innovasjon på ulike områder

• Kvalitet på resultatet/produktet

• Implementering som funker I 
prosjektet

• Plan B hvis det skjærer seg



KA13 – resultatene

• Redusert utslipp av klimagass med 90-95% 
sammenlignet med tilsvarende nye materialer

• Utfordret “bruk og kast” mentaliteten

• Norges første sirkuløre bygg ihht FutureBuilt
kriterier med god margin

• Pilotprosjektet kostet 15-20% mer en ordinær
rehab.

• Materialkost som normal

• Merkost på prosjektering og prosjektledelse

https://entra.no/news-and-media/rapport-om-ka13/2114

https://entra.no/news-and-media/rapport-om-ka13/2114


Entra ASA

Et klimanøytralt selskap innen 2030

Ansvarlig NyskapendeTett på Ett Lag


