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Forretningsidé
Norwegian Property skal skape verdivekst 
gjennom å eie, utvikle og forvalte 
førsteklasses næringseiendom beliggende 
i de mest attraktive klynger i Oslo og i 
andre sentrale vekstområder. 
Leietakerporteføljen skal bestå av store, 
solide private og offentlige leietakere.

Strategiske mål og prioriteringer
Konkurransedyktig egenkapitalavkastning
Norwegian Property har et langsiktig mål om egenkapi-
talavkastning før skatt på 12 prosent inkludert løpende 
operativt resultat og verdistigning. For å levere god  
avkastning har selskapet fokus på alle langsiktige verdi-
drivere for eiendomsaktører:

::  Marked og utleie
::  Eiendomsdrift og forvaltning
::  Eiendomsutvikling
::  Transaksjoner og finans

Selskapet har en ambisjon om at mellom 30 til 50 pro-
sent av ordinært resultat etter skatt, men før verdiendrin-
ger, skal utdeles i utbytte til selskapets aksjonærer.

Forretningsmodellen og strategien

« Dialog og forståelse for kundens behov er 
avgjørende for å levere topp kvalitet.»
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Vårt langsiktige mål er å oppfattes som Norges mest  
kundeorienterte eiendomsselskap.

Norges mest kundeorienterte eiendomsselskap
Norwegian Propertys filosofi er at eiendomsfaget først og 
fremst handler om å skape engasjerende møteplasser som 
gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og 
med omgivelsene. Denne filosofien preger hele vår eien-
domsvirksomhet som omfatter utvikling, forvaltning, daglig 
drift og vedlikehold. Vårt langsiktige mål er å oppfattes som 
Norges mest kundeorienterte eiendomsselskap.

Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere
Norwegian Property er en kompetansedrevet organisasjon. 
Selskapet ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver der medar-
beiderne trives. Forholdene skal aktivt legges til rette for ut-
vikling av medarbeidere og kompetanse for i fellesskap å 
danne et ledende fagmiljø i den norske eiendomsbransjen.
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Investeringsstrategi
Norwegian Property har en strategi for investeringer der  
følgende hovedparametere står sentralt:

:: Attraktive eiendommer i kontorklynger nær trafikknute-
punkter i de største norske byene

:: Kontoreiendommer og eventuelle forretningslokaler i 
tilknytning til kontoreiendommer

:: Høykvalitets leietakere, diversifisert forfallsstruktur og høy 
grad av inflasjonsjustering

:: Miljøvennlige eiendommer
 

Finansieringsstrategi
Norwegian Property har som ambisjon å levere konkurran-
sedyktig avkastning over tid med en balansert finansiell risi-
koprofil. Hovedparametere i finansieringsstrategien er:

:: Målsetning om at belåningsgrad (Loan To Value) over tid 
skal variere mellom 55 og 65 prosent

:: Låneopptak skal være basert på langsiktige relasjoner 
til banker som har en langsiktig strategi i det norske 
eiendomsmarkedet

:: Selskapet har en ambisjon om en stabil utvikling i 
kontantstrøm som tilsier en forholdsvis høy grad av 
rentesikring, over tid i området 50 til 80 prosent av total 
belåning

Finans- og investeringsstrategi

«Vi satser på attraktive lokaler nær trafikknutepunkt.»
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« Leietakernes behov endres raskt. 
Vårt svar er mer samspill.»

Visjon
Vi skal skape engasjerende  
møteplasser og relasjoner.

Verdier
Vår kultur er basert på fire kjerneverdier:
Pålitelige
:: Vi skal skape og beholde relasjoner
:: Vi skal holde det vi lover
:: Vi skal sikre kvalitet i alle ledd

Proaktive
:: Vi skal alltid prøve å løse problemer før de oppstår
:: Vi skal søke og se nye muligheter
:: Vi skal presentere nye ideer

Nyskapende
:: Vi skal være nytenkende
:: Vi skal være ambisiøse
:: Vi skal utfordre etablerte sannheter

Samspillende
:: Vi skal være åpne og inkluderende
:: Vi skal være rause og by på oss selv
:: Vi skal ha et personlig engasjement

Visjon og verdier

Zinc/Foto: Ketil Jacobsen Zinc/Foto: Ketil Jacobsen
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Resultat 2011 2010 2009

Brutto leieinntekter Millioner kroner 1 021 1 025 1 768
Driftsresultat før finans- og verdiendringer Millioner kroner 854 870 1 455
Verdiendringer investeringseiendom Millioner kroner 282 171 (1 517)
Resultat før skatt Millioner kroner 284 438 (1 399)

Balanse 2011 2010 2009

Markedsverdi av eiendomsporteføljen Millioner kroner 15 655 15 062 23 733
Egenkapital Millioner kroner 5 164 4 989 4 918
Rentebærende gjeld Millioner kroner 10 165 10 295 18 379
Egenkapitalandel Prosent 31,8 31,4 19,9

Kontantstrøm 2011 2010 2009

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Millioner kroner 245 364 424
Kontanter og kontantekvivalenter Millioner kroner 16 248 248

Nøkkeltall aksjer 2011 2010 2009

Antall utstedte aksjer per 31. desember Antall 498 596 832 498 596 832 453 270 832
Ordinær fortjeneste per aksje for videreført virksomhet (EPS) Kroner per aksje 0,45 0,72 (0,87)
Ordinær fortjeneste per aksje for hele virksomheten (EPS) Kroner per aksje 0,46 (0,94) (4,17)
Bokført verdi av egenkapitalen per aksje Kroner per aksje 10,36 10,01 10,85
Netto eiendeler per aksje (EPRA) Kroner per aksje 11,67 10,84 12,84
Utbytte per aksje Kroner per aksje 0,20 0,10 -

Nøkkeltall
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Leieinntekter per lokasjon og type areal

Antall ansatte
Norwegian Property har 49 ansatte med markedsledende kompetanse innen marked og utleie, eiendomsdrift og forvaltning, eiendomsutvikling og transaksjoner & finans.

Brutto leieinntekter fordelt på kategori
per 31.12.2011
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Kontor 77,9 %
Butikk 3,7 %
Restaurant 5,2 %
Lager 3,2 %
Parkering inne 4,9 %
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Annet 4,3 %

Brutto leieinntekter fordelt på lokalisering
per 31.12.2011
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Oslo 85,1 %
Stavanger 14,9 %

Brutto leieinntekter fordelt på bydel
per 31.12.2011
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CBD 34,8 %
Skøyen 19,5 %
Nydalen 10,8 %
Stavanger 14,9 %
Annet 20,0 %
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Høye ambisjoner på kundenes vegne 
I Norwegian Property ønsker vi fremfor alt å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker 
og med omgivelsene. Det preger hele virksomheten, fra eiendomsutvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold. Vårt langsiktige mål er å 
bli Norges mest kundeorienterte eiendomsselskap.

« Også innen miljø- og samfunns-
ansvar har vi offensive mål.»

I 2011 har vi vært opptatt av å videreutvikle tilgjengelighe-
ten overfor kundene ved å tilrettelegge for god dialog og 
bedre forståelse for kundenes behov. Det siste er spesielt 
viktig, ettersom vi ser en tendens til at behovene endrer 
seg raskere enn tidligere. Endringene fordrer en helt annen 
dynamikk, både i samspillet med kundene og i vår interne 
samhandling. Det har vi tatt høyde for i vår organisering.

I 2011 fikk vi gjennomført en kundeundersøkelse blant våre 
leietakere. Resultatene viser betydelig forbedring i kunde-
tilfredsheten sammenlignet med tilsvarende målinger i 
2009. Vi gleder oss over at satsingen på kundeservice  
allerede har gitt målbare resultater. 

Takk til alle ansatte og samarbeidspartnere som hver dag 
bidrar til forbedring. Det inspirerer til fortsatt arbeid for å nå 
vårt langsiktige mål.

Også innen miljø- og samfunnsansvar har vi offensive mål. 
Vi skal bli Norges ledende eiendomsselskap innenfor bæ-
rekraftige løsninger og lavere ressursforbruk. I tråd med vår 
strategi er vi i ferd med å bygge opp en infrastruktur for 
rapportering av nøkkeltall i henhold til EPRAs anbefalinger. 
Fra 2012 igangsettes full rapportering og oppfølging. Eien-
dommer som totalrehabiliteres vil få infrastruktur for må-
ling etablert i forbindelse med ombyggingen.
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«  Vi ser frem til høyt aktivitetsnivå i 
2012 og årene etter.»

Vår satsing på lokale tiltak med global effekt, er samlet under 
initiativet gLOCAL – global thinking, local action. grunnlaget 
for gLOCAL er den internasjonale BREEAM-standarden, 
NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpå-
lagte tiltak og målsettinger. Ett tiltak i kategorien er byggin-
gen av en sjøvannspumpe som skal redusere energiforbruk 
og CO2-utslipp med 75 prosent på Aker Brygge.

Norwegian Property har endret seg fra å være en finansiell 
aktør i eiendomsmarkedet til å bli et fullintegrert, industrielt 
kontoreiendomsselskap. Vi har lyktes i å etablere en kompe-
tansedrevet organisasjon med utgangspunkt i de fire verdidri-
verne utleie, eiendomsdrift, utvikling og transaksjoner & fi-
nans.  Ved inngangen til 2012 var vi til sammen 49 medar-
beidere, 12 flere enn ett år tidligere. Medarbeider- og kompe-
tanseutvikling blir viktige fokusområder fremover.

I løpet av 2011 etablerte Norwegian Property nye låneram-
mer på til sammen 10 milliarder kroner. Det sikrer handlefri-
het og investeringskapasitet og dermed evne til å kunne 
gjennomføre de planlagte investeringsprosjektene i eien-
domsporteføljen.

Et av prosjektene er å revitalisere Aker Brygge som bydel. 
Ombyggingen starter i 2012 og skal gi området en tydeligere 
helhet, et solid kvalitetspreg og en god, lokal atmosfære. Ar-
beidet vil pågå i fire år.

Norwegian Property besitter attraktive eiendommer med før-
steklasses beliggenhet i sentrale vekstområder. Leieprisutvik-
lingen for kontoreiendommer med god standard og sentral 
beliggenhet i Oslo viser vekst, mens eldre bygg og sekun-
dære beliggenheter opplevde svak eller negativ utvikling. 
Skillet mellom mer eller mindre attraktive eiendommer øker, 
og moderne, miljøvennlige og arealeffektive kontorer belig-
gende nær offentlig kommunikasjon etterspørres i tiltagende 
grad. Transport-, kultur- og servicetilbud i gangavstand fra 
arbeidsplassen verdsettes høyt. Dette reflekteres i Norwegian 
Propertys kjernevirksomhet og geografiske satsingsområde. 

Samtidig har enkelte av våre eiendommer urealisert poten-
sial for verdivekst. Nødvendig utvikling og oppgradering blir 
nå prioritert.

Vi ser frem til høyt aktivitetsnivå i 2012 og årene som kom-
mer. Videreutviklingen av selskapet vil gjøre oss enda bedre 
rustet til fortsatt stabilt gode økonomiske resultater fremover.

Olav Line
Administrerende direktør i Norwegian Property

Enkelte av våre eiendommer har urealisert potensial for  
verdivekst. Nå prioriteres utvikling og oppgradering.
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Engasjerende lokaler 
Norwegian Property er et av Norges største kontoreiendomsselskap og ønsker å skape engasjerende møteplasser for sine 
leietakere. Det skaper grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og med omgivelsene. Denne filosofien preger hele 
eiendomsvirksomheten, som omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold. Det nyter en rekke store og solide 
leietakere i både privat og offentlig sektor godt av.

Norwegian Property per 31. desember 2011

:: Fullintegrert kontoreiendomsselskap med virksomhet 
som omfatter hele verdikjeden for eiendomsselskap

:: Eiendommene består hovedsakelig av kontorlokaler 
og tilknyttet parkering, lager, samt butikk- og 
serveringsarealer

:: Har 47 eiendommer sentralt i Oslo-området og 
Stavanger

:: Kjennetegnes ved attraktive eiendommer og solide 
leietakere

:: Eiendomsportefølje på totalt over 600 000 m²
:: Samlet eiendomsverdi på 15,7 milliarder kroner
:: Løpende leieinntekter på 1 020 millioner kroner
:: Arealledigheten i porteføljen var 5,5 prosent 

hvorav strategisk ledighet knyttet til forestående 
ombyggingsprosjekter utgjør 2,1 prosent

:: Portefølje med leiekontrakter med ulik løpetid
:: Leiekontraktenes gjennomsnittlig gjenstående løpetid  

var 5,1 år
:: De 25 største leietakerne utgjorde 79 prosent av 

løpende leieinntekter

Vi kan tilby flotte lokaler tilpasset ulike behov, se våre  
ledige lokaler her:
www.npro.no/ledige-lokaler

« Transport, kultur- og servicetilbud i gang-
avstand verdsettes høyt.»
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Nøkkeltall - forretningseiendom 2011 2010 2009

Eiendommer Antall 47 47 48
Totalt areal m2 614 656 623 849 633 864
gjennomsnittlig størrelse per eiendom m2 13 078 13 273 13 205
gjennomsnittlig verdi per kvadratmeter Kroner 25 470 24 144 23 710

Markedsverdi Millioner kroner 15 655 15 062 15 029
Brutto leieinntekter 1) Millioner kroner 1 020 1 015 1 049
Estimerte årlige eiendomskostnader 1) Millioner kroner 61 61 59
Netto leieinntekter 1) Millioner kroner 959 964 990

Brutto yield Prosent 6,5 6,7 7,0
Netto yield Prosent 6,1 6,3 6,6

gjennomsnittlig gjenstående løpetid, kontrakter År 5,1 5,2 5,0
gjennomsnittlig konsumprisjustering Prosent 98,1 97,4 97,1
Ledighet (som andel av areal) Prosent 5,5 5,8 2,0

1) Nivå per 01. 01. 2012 etter inflasjonsjusteringer.

« Norwegian Property er 
en kompetansedrevet 
organisasjon.»

Prosjekter 
Se NPROs prosjekter:

www.npro.no/prosjekter

Stavanger 
Se NPROs eiendommer i Stavanger:

www.npro.no/stavanger

Oslo 
Se NPROs eiendommer i Oslo:

www.npro.no/oslo

Moderne, miljøvennlige og arealeffektive kontorer med  
beliggenhet nær offentlig kommunikasjon, etterspørres  
i økende grad.
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Storstilt modernisering av Aker Brygge 

Om Aker Brygge
:: Oslos mest kjente møteplass for næringsliv, shopping, 

servering og underholdning
:: En del av Norges mest attraktive kontorområde
:: Første byggetrinn av dagens Aker Brygge stod ferdig i 

1986 (25 år i 2011)
:: Tidligere verftsområde for Akers Mekaniske Verksted, 

etablert i 1854 og nedlagt i 1982
:: Har ca. 70 butikker og  ca. 40 kaféer, restauranter og barer 
:: Nær 12 millioner besøkende årlig
:: Ca. 6 000 personer har sin arbeidsplass her

Revitaliseres som bydel 
:: Norwegian Property eier majoriteten av byggene på Aker 

Brygge
:: Omfattende oppgradering av området pågår og ventes 

ferdigstilt i 2015
:: Målet er å revitalisere Aker Brygge som bydel, med en 

tydeligere helhet, solid kvalitetspreg og en god, lokal 
atmosfære

:: 1–1,5 milliarder kroner skal investeres over en fireårs 
periode

Energieffektivisering
:: Aker Brygge skal bli mer miljøvennlig
:: Ny energisentral basert på sjøvann vil levere energi til alle 

de store bygningene
:: Energiforbruket reduseres fra 4 000 000 kwh/år til 

1 400 000 kwh/år
:: Reduserer CO2-utslippet med 75 prosent sammenlignet 

med tradisjonelle løsninger
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Tydeligere samspill mellom historie og fremtid
:: Tydeligere kontraster mellom  industrihistoriske  bygg og 

moderne arkitektur
:: Teglsteinsbyggene føres i større grad tilbake til sin 

opprinnelige form
:: Byggene fra 1980-tallet får nye, moderne fasader og mer 

arealeffektive og tiltalende planløsninger
:: Bygget ved områdets hovedinngang får en ny og mer 

distinkt fasade 

Sterkere kontorprofil
:: Tverrgater med egne kontorinnganger og -lobbyer 
:: Enklere å finne frem 
:: Detaljhandel som støtter kontorfunksjonene
:: Store, åpne kontorflater for større bedrifter (over én eller 

flere etasjer)
:: Vil  styrke både enkeltbedriftenes identitet og Aker 

Brygges posisjon 
:: Arbeidsplassene får mer lys, bedre inneklima og mer 

effektiv energibruk, arealeffektivitet, og friskere design 
:: Egen personalrestaurant for leietakeres ansatte

Levende handlegater
:: Kjøpesentermodellen erstattes av utadvendte, levende 

handlegater
:: Butikkinnganger utelukkende på gateplan, med fasader i 

hovedsak over to plan
:: Nye og spennende butikker, noen blir nye i Norge
:: Høykvalitetsprofil med ledende merkevarer innen klær, 

sport og fritid
:: Nisjeforretninger med fokus på delikatesse  og ferskvarer

Knytter Oslo sentrum tettere sammen
:: Ny gate med dobbel takhøyde etableres diagonalt 

gjennom byggene, fra hovedinngangen ved Rådhuset til 
Bryggetorget

:: Holmens gate etableres som langsgående handlegate 
med butikker og serveringssteder på begge sider

:: gatene vil knytte Vika, Tjuvholmen og Filipstad tettere 
sammen

Levende gater og pulserende torg
:: Omfattende kvalitetsheving av utearealene
:: Tydeligere definert bryggetorg
:: Spesiell tilretteleggelse for kulturarrangementer og 

aktiviteter
:: Kunst, beplantning og utadvendt virksomhet året rundt
:: Eget prosjekt for spennende lyssetting – for alle årstider
:: Norges hyggeligste og flotteste julegate skal skapes på 

Aker Brygge

Tettere kontakt med sjøen
:: Høydeforskjellen mellom bryggekanten og sjøen reduseres 
:: Bryggepromenaden blir bredere og får nytt dekke
:: Marinaen oppgraderes

For mer informasjon om nye Aker Brygge, se:
www.bydelakerbrygge.no

Ny energisentral basert på sjøvann vil levere energi  
til alle de store bygningene.

 Innhold   Om oss   Lederrefleksjoner   Eiendommene   Oppgradering   Topp service   Miljø- og samfunnsengasjement   Kontakt oss  
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Utvikling av signalbygg i hjertet av Skøyen

Umiddelbar nærhet til offentlig 
kommunikasjon
:: Drammensveien 134 ligger meget sentralt 

på Skøyen, i umiddelbar nærhet til 
offentlig kommunikasjon

:: Eiendommen består av til sammen seks 
bygninger som alle eies av Norwegian 
Property

:: Bygg 1–4 ble oppført i 1986, og skal 
ombygges før Statens Pensjonskasse 
flytter inn i 2014

Leieavtale med Statens 
Pensjonskasse
:: Statens Pensjonskasse blir leietaker av 

Drammensveien 134
:: Leieavtalen er på tolv år fra forventet 

innflytting i fjerde kvartal 2014
:: Leieforholdet omfatter 9 200 

kvadratmeter kontorareal i byggets 2. og 
3. etasje, og 450 kvadratmeter lager/arkiv 
og datarom i kjelleren

:: Årlig leiepris for kontorlokalene er 
2 775 kroner per kvadratmeter. Årlig 
prisregulering basert på konsumprisvekst

Fire hus knyttes sammen
:: De fire husene skal knyttes sammen til ett 

større og mer arealeffektivt bygg
:: Bygget skal gjøres mer miljøvennlig, med 

mål om å oppnå en Breeam-klassifisering 
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«very good» og energiklasse B
:: Det nye bygget får en sentral 

inngang mot et nytt atrium, felles 
møteromssenter, auditorium og kantine

:: Kontorflatene blir fleksible og med flater 
på omkring 4 000 kvadratmeter

:: Som følge av sammenkoblingen av de 
fire byggene, øker samlet areal med 
10 000 kvadratmeter

:: Fasadene blir moderne, med gode 
lysforhold til arbeidsplassene

Fasadene blir moderne, med gode lysforhold til arbeidsplassene.
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Kunden i sentrum
Norwegian Propertys langsiktige mål er at kundene vurderer oss som Norges mest kundeorienterte eiendomsselskap.  
Denne målsettingen preger alt vi gjør.

Norwegian Property ønsker å tilby kundene engasje-
rende møteplasser. Det innebærer moderne lokaler til-
passet tidsaktuelle virksomheter. I tillegg til at det skal 
være komfortabelt, enkelt og hensiktsmessig å være leie-
taker hos oss, er topp kvalitet i kundedialogen sentralt. 
Derfor har vi blant annet etablert et døgnbemannet kun-
desenter. Med ett felles kontaktpunkt for alle henvendel-
ser som angår leieforholdet, håper vi å gjøre leietakernes 
hverdag enklere. Enten det gjelder tekniske spørsmål om 
bygget man leier, fakturaer, leiekontrakten, bestilling av 
nye adgangskort eller behov for hjelp fra vaktmester. In-
gen henvendelse er for liten, ingen er for stor. Vårt mål er 
ganske enkelt å bidra til at våre kunder får en fin dag på 
kontoret.
 
gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, 
tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god 
dialog med den enkelte kunde sikrer at vi i de aller fleste 
tilfeller løser saker før de blir til reelle problemer. Ved be-
hov for assistanse er vår service alltid lett tilgjengelig, 
rask og pålitelig. Dette bekreftes av kundene selv.

Kontakt NPRO kundesenter:
Telefon: 480 50 300
E-post: kundesenter@npro.no
internett: www.npro.no/kundesenter«Vi har etablert et døgnbemannet kundesenter.»

 Innhold   Om oss   Lederrefleksjoner   Eiendommene   Oppgradering   Topp service   Miljø- og samfunnsengasjement   Kontakt oss  

�

 Kundeperspektivet | Kundetilfredsheten |

mailto:kundesenter@npro.no
http://www.npro.no/kundesenter


NORwEgIAN PROPERTy 2012

Mer tilfredse kunder
Norsk Leietakerindeks (NLI) har på vegne av Norwegian Property gjennomført en omfattende kundeundersøkelse  
blant selskapets leietakere. Resultatene viser en betydelig forbedring i samlet kundetilfredshet (KTI) sammenlignet  
med tilsvarende målinger i 2009.

Kundene opplever aller størst forbedring innen om-
dømme og håndtering av feilmeldinger og klager. Samti-
dig bekrefter leietakerne at det er behov for oppgradering 
og modernisering i deler av porteføljen. Norwegian Pro-
perty har et langsiktig mål om å oppnå en kundetilfreds-
het over 70.

Det er gledelig at satsingen på kundeservice allerede har 
gitt målbare resultater. Dette gir inspirasjon til å intensi-
vere innsatsen for å nå selskapets langsiktige mål om å 
oppfattes som Norges mest kundeorienterte eiendoms-
selskap.

Kundemålsetting 2012 – 2015

:: Styrke selskapets omdømme hos kundene
:: Kundetilfredshet over 70
:: Øke kundens miljøbevissthet, -kunnskap og 

-prestasjoner gjennom samhandling
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Samlet kundetilfredshet Håndtering av klager

« Alle jeg har vært i kontakt med i Norwegian Property viser evne og vilje til å lytte til våre syns
punkter og bidrar til at vi som leietaker føler oss godt ivaretatt.  
Norwegian Property er opptatt av kvalitet. Både når det gjelder vedlikehold og byggets fasade og 
funksjonalitet stiller de høye krav. Det bidrar til økt trivsel for oss som oppholder oss her hver dag.»

 Bjørn Grov, Get 

« Vi er svært fornøyde med at Norwegian Property bidrar til å investere for fremtidig vekst på Aker 
Brygge. Det betyr mye for området og oss som leietaker at hovedeieren har slike visjoner og den 
tyngden som Norwegian Property besitter.»

 Espen Holm, TGI Fridays
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Sjenerøs med estetikken.  
gjerrig på energiforbruket.
Lokale tiltak med global effekt, det er Norwegian Propertys bidrag til miljøet. Miljøsatsingen vår har fått navnet gLOCAL.

Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner 
bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljø-
besparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utfor-
ming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.

Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leve-
randører. For våre kunder skal vi være en god tilretteleg-
ger. grunnlaget for gLOCAL er den internasjonale 
BREEAM-standarden, NVEs energimerking og Norwe-
gian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger. 

Her er noen av dem:
 
:: Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg
:: Bygging med miljøvennlige materialer
:: Kildesortering av avfall
:: Tiltak for redusert vannforbruk
:: Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer 

energiforbruket
:: Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet
:: Skape god tilgjengelighet til offentlige 

kommunikasjonsmidler
:: Sjøvannspumpe skal redusere energiforbruk og CO2-

utslippet med 75 prosent på Aker Brygge

« Norwegian 
Property skal 
bidra med  
stedsut-
vikling som 
skaper økt 
verdi for 
samfunnet.»

 Innhold   Om oss   Lederrefleksjoner   Eiendommene   Oppgradering   Topp service   Miljø- og samfunnsengasjement   Kontakt oss  
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Miljømål 2012–2015
Ambisjon: 
NPRO er et av Norges ledende eiendomsselskap til å 
skape bærekraftig vekst, et bedre samfunn og et lavere 
ressursforbruk gjennom å fokusere på helhetlige løsnin-
ger og fremtidsrettet bruk av arkitektur, estetikk, teknologi 
og materialer.

Eksisterende bygg:
:: 30 prosent reduksjon i energiforbruket
:: Over 30 prosent reduksjon av CO2-utslipp
:: Over 80 prosent kildesorteringsgrad i byggene
:: Fem prosent reduksjon i vannforbruket
:: Kundenes tilfredshet med vår miljøprofil og vårt 

samfunnsansvar skal overstige 70 prosent innen 2015

Nybygg:
:: Over 80 prosent avfallssortering på byggeplass
:: 100 prosent vannbåren varme – for fleksibilitet i bruk 

av alternative energikilder
:: 30 prosent reduksjon i energiforbruket under 

byggeprosjekter
:: Minimum BREEAM «Very good» og B-bygg, hvis mulig 

«Excellent» og A-bygg
:: H-verdi mindre enn fem i alle bygge- og 

rehabiliteringsprosjekter

« Vi prioriterer 
helhetlige  
løsninger.»
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Engasjerende idrettsglede 
Turlangrenn er for tiden et engasjerende tema, og klassiske skirenn som Birkebeineren og Marcialonga har blitt sosiale referansepunkt  
og interessante samtaleemner. Svært mange av Norwegian Propertys kunder bruker turrenn som treningsmotivasjon, en arena for å lade 
batteriene, og ikke minst for å måle krefter – både med kollegaer og konkurrenter. Turlangrenn innebærer energi og overskudd – helt i tråd 
med Norwegian Propertys ambisjoner for det daglige kundearbeidet.

Hva er Team NPRO?
:: Team NPRO er et norsk elitelag innen langdistanse-

langrenn
:: Norwegian Property er generalsponsor av Team NPRO

Hvem er medlem av Team NPRO?
Lagets medlemmer er Børre Næss, Svein Tore Sinnes,  
Håvard Hansen og geir Ludvig Aasen Ouren. Dette er løpere 
med erfaring fra lands laget i langrenn og med flere seire og 
pallplasser i verdenscupen. Utøverne har ambisjoner om å 
kjempe helt i toppen av både Birkebeinerrennet, Marcialonga 
og de andre rennene som inngår i verdenscupen for langdis-
tanselangrenn  – kjent som Ski Classics. Sportssjefen heter 
Daniel Holm. 

Hvorfor gjør vi dette?
Hensikten med samarbeidet er først og fremst å øke kjenn-
skapen til Norwegian Property og de kjerneverdiene som 
ligger til grunn for selskapets bedriftskultur og forretnings-
messige virksomhet.
 
Den langsiktige satsningen på Team NPRO gir eksponering 
og dialog på en arena hvor stadig flere kunder deltar med et 
sterkt engasjement. Turlangrenn innebærer energi og over-
skudd – helt i tråd med Norwegian Propertys ambisjoner for 
det daglige kundearbeidet.

Fra venstre:
Børre Næss, 

Svein Tore 
Sinnes, 
Håvard 

Hansen og 
geir Ludvig 

Aasen Ouren
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Norwegian Property vil trekke veksler på kompetansen og 
erfaringen løperne besitter og arrangerer kurs i både lang-
rennsteknikk, renntaktikk og konkurranseforberedelser. For-
holdene skal legges best mulig til rette for at våre kunder kan 
prestere best mulig - både på kontoret og i sporet. 

Løperne i Team NPRO har en vakker, ren og inspirerende 
arbeidsplass: Den norske naturen. Dette er en god referanse 
til hvordan arbeidsplasser Norwegian Property skal skape og 
tilby kundene. Og ambisjonen er den samme for både laget 
og selskapet: Best in class.

Initiativet Team NPRO har definitivt bidratt til å skape ny  
inspirasjon og engasjement blant Norwegian Propertys  
ansatte.

Les mer om Team NPRO:
www.teamnpro.no

Forholdene skal legges best mulig til rette for at våre kunder 
kan prestere best mulig – både på kontoret og i sporet.
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Adresse, kundesenter og kontaktpersoner

Norwegian Property ASA
Bryggegata 9
0250 Oslo
Postboks 1657, Vika
0120 Oslo
www.norwegianproperty.no

Sentralbord:
Telefon: +47 22 83 40 20

Kundesenter:
Telefon: +47 48 05 03 00 
Epost: kundesenter@npro.no

Investor Relations:
Elise Heidenreich-Andersen 
Direktør Investor Relations
Telefon: +47 95 14 11 47
Epost: eha@npro.no

Svein Hov Skjelle
Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 93 05 55 66
Epost: shs@npro.no

Utleie:
Aili Klami
Direktør Utleie & Marked
Telefon: +47 95 26 45 55
Epost: ak@npro.no

Rådgivning:
First House

Layout og iPDF:
Teigens Design
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