
Takk for invitasjonen! 
 

Et grønt skifte for transport, bygg og drift 

Eiendomsdirektør  

Ivar Sølberg 

 

NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge  



• Vi har mer enn nok billig vann- og 

vindkraft – selger 10 % til utlandet 

Passivhus, solceller, grunnbrønner – 

hvordan kan slike tiltak lønne seg     

med energi til under én krone/kWh? 
 

NorgesGruppen Eiendom AS 

Energi 



Hvem trodde for 10-12 år siden at «alle» nye 

biler i 2017 skulle ha stikkontakt?  

 

Kommer revolusjonen innen transport også til å 

skje innen byggsektoren? 
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Energi 



•Hvorfor skal NorgesGruppen ligge i 

front på «Et grønt skifte»? 

Det er en god investering...                  

på lang sikt! 
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Hvorfor 



• Nødvendighet 

Hvorfor 
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Trafikkstopp 
 

Bergen og Oslo har alt hatt dager med 
kjøreforbud 
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• 40 elbusser til Trondheim i 2019 

Elbusser 
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• Flakk-Rørvik får 2 elferger i 2019 

Elferger 
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• ASKO starter innfasing i 2018 

Hydrogen og El- lastebiler 
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• Da må vi bruke penger på innovasjon 

• Vi må ta et ekstra steg… 

Hvorfor 
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Fra næringslivet må 

noen gå i front for å 

få til et grønt skifte. 

 



Kiwi Dalgård – et ekstra steg 
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DAGLIGVARE 
INDUSTRI/ 

PRODUKSJON 

SERVICEHANDEL 

KIOSK 

STORHUSHOLDNING 

FAGHANDEL 

 

NorgesGruppen 

43% markedsandel av dagligvarehandelen. 

Ca. 1.800 butikker for dagligvare samt 14 ASKO-lager. 

 



“KIWI Dalgård, et smykke av et kraftverk.”  
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Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad 

  

og 

 

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik 

 

kom på besøk mens vi skrudde solceller på KIWI 

Dalgård. 
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De grønne grepene 
 

• Dette er miljøbutikk nummer 4 for NorgesGruppen 
Eiendom/Kiwi. 

• Passivhus (3-lags glass, isolasjon, 
varmegjennvinning) 

• Treverk i vegger på Dalgård, bæring i tre på andre 
miljløbygg hos NorgesGruppen. 

• Noxite takbelegg, LED-lys og lavkarbonbetong. 
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De grønne grepene 
 

• Kiwi sitt tekniske utstyr etter ny mal med lokk på 
frys- og kjøledisker og co2- anlegg. 

• Solceller på vegger og tak. Tester ut ulike typer 
solceller. 

• Spillvarme fra frys og kjøl utnyttes internt og 
eksternt til 60 leiligheter. 

• Grunnbrønner sikrer nok varme internt og til de 60 
leilighetene, grunnbrønner er i tillegg «batterier». 
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Bilder fra andre 

miljøbutikker 

Bruk av tre 
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…vår grossist ASKO 

• Solceller på tak av lagerbygg er satt i 

drift.  

• Vindmøllepark i Rogaland settes i 

drift i 2018.  

• Klimanøytral før 2020 

• Trucker på el og hydrogen 
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…vår grossist ASKO 

• El-lastebiler er under uttesting 

• Hydrogen-lastebiler fases inn fra 

2018 

• Hydrogen produseres i Trondheim fra 

jul 2017, er under bygging nå. 
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Veien videre 

• Nye bygg kommer nå med mange av 

elementene fra uttestingen av 

miljøbygg. 

• Innen helt ren transport ser vi alt 

mållinjen. 
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Kiwi Hokksund 2019 

 

Kiwi 40 år 
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Mange snakker om det 

grønne skiftet.  

Vi gjennomfører det! 
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Takk for oppmerksomheten  
 

Et grønt skifte for transport, bygg og drift 

Eiendomsdirektør  

Ivar Sølberg 

 

NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge  


