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Dette er NorgesGruppen

NorgesGruppens miljøsatsing

� NorgesGruppen har som ambisjon å bli klimanøytral raskt.

� ASKO skal være selvforsynt med ren energi i 2020

� ASKO sine biler skal gå på rent drivstoff i 2020 (El/Hydrogen)

� NorgesGruppen bygger solcelletak på butikker og lager over 

hele landet. 

� Elektriske lastebiler har alt begynt å komme.

� I Trondheim produserer vi til høsten Hydrogen fra eget 

solcelleanlegg på Østre Rosten.

� Neste høst kommer hydrogen-lastebiler til Trondheim som et 

pilotprosjekt i samarbeid med Enova.

� 7. september i år åpner Kiwi Dalgård hvor vi har 

solceller, grunnbrønner, passivhus, 

� plusshus som selger energi til boligprosjektet ved 

siden av.
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KIWI Dalgård- Passivhus /plusshus

� LED/3-lagsglass/aerogel/ benytter mye treverk.

� Solceller på vegger og tak. 

� Solceller på vegg som en integrert del av fasaden. 

� 70% tynnfilm-solceller og 30% krystallinske solceller.

� Oppfølging med Enova og IFE for å se 

effektforskjellen mellom tynnfilm og krystallinske. 

� Batteri for å benytte energien gjennom døgnet. 

� Grunnbrønner 8 stk. på 250 meter hver.

� Overskuddsvarme fra Kiwis kjøle- og fryseanlegg 

dumpes til grunnbrønner for gjenbruk.

� Boligprosjektet kjøper overskuddsenergi. 

� Totalentrepriser Ruta Entreprenør og Caverion
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Sverresborg

Sverresborg senter 

åpnet 24. november 2016.

Meny,, Apotek 1, 

Vinmonopolet og 

Heimdal Eiendomsmegling

� Butikkflate på 2.500m2

� 50 P-plasser i bygget

� 22 boliger

� Totalentrepriser NCC og Buvik Elektro
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KIWI Strinda   (Strinda senter)

� Kombinert bolig- og næringsprosjekt. 

� Utvikles av Heimdal Bolig.

� NorgesGruppen BH for egen næringsseksjon. 

� Prosjektet er igangsatt.

� Åpning i mai-juni 2018.

� Boliger selges raskt unna. 

� Totalentreprenør Skanska
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Havstad senter
(Byåsveien 162, tidligere Esso)

� Regulering pågår og forventes sluttbehandlet 

første halvdel 2017.

� Næringsarealet er på 2000 m2

� Kiwi, megler og 1-2 andre butikker. 

� Ca. 50 leiligheter.

� Byggestart er planlagt 2018.

� Åpning av Kiwi 2019/2020.

� Forventer anbud ut høsten/vinteren 2017.
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Eiendommer som kommer 2019-…

� Ingvald Ystgaards vei 17 (Bakehuset)

� Peder Myhres vei, Ranheim (Humlehaugen)

� Johan Tillers vei 1-5, Heimdal. (NG er deleier) 

� Magnus den Godes vei/Hamnaveien, Verdal.

� Nardobakken studentboliger.



Takk for meg


