
 
OM PARTNERNE 

Asplan Viak 

Asplan Viak er et rådgivende ingeniør og arkitektfirma som skal utvikle og anvende 

kompetanse som hever kvaliteten på beslutninger og løsninger for kunder og samfunn.  

Forretningsmodellen er basert på å ha kompetanse innen alle fasene av et prosjekt, hele 

veien fra overordnet planlegging, via tekniske og økonomiske mulighetsstudier, til 

prosjektene tar sin endelige form og blir realisert. Slik får kunden en samarbeidspartner som 

kan bidra med detaljkunnskap i den overordnede planleggingsfasen, og som utvikler detaljer 

basert på en helhetstanke. 

Selskapet har 800 ansatte på 27 kontorer. 

http://www.asplanviak.no/  

 

Entra Eiendom 

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter 

attraktive og miljøledende lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg 

av eiendommer. 

Selskapets strategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å 

være miljøledende i bransjen. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, 

fordelt på mer enn 100 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. 

http://www.entra.no/  

 

Hydro 

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i 

hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede 

aluminiumprodukter, samt resirkulering.  

Med base i Norge har selskapet 13.000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på 

alle kontinenter. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, 

teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til 

kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av. 

Hydro utvikler grønne løsninger i aluminium og var initiativtaker til Powerhouse. 

http://www.hydro.com/no/  

 

 

http://www.asplanviak.no/
http://www.entra.no/
http://www.hydro.com/no/


 
 

 

Sapa 

Sapa er verdenslederen innen aluminiumsløsninger – et nytt selskap som er en 

sammenslåing av Sapas og Hydros virksomheter innen aluminiumsekstrudering. Med global 

rekkevidde og lokal tilstedeværelse tilbyr Sapa ekstrudering, byggesystemer og 

presisjonsrør. Vi har 23 000 ansatte i mer enn 40 land, og hovedkontor i Oslo. 

Sapa er leverandør av vindus, dør og fasade løsninger som gir mulighet til å sette opp 

energieffektive bygg med innovativ design. Vi har aktiviteter over hele verden, og er kjent i 

markedet under varemerkene Wicona, Technal og Sapa Building Systems.  

I Powerhouse Kjørbo har Sapa bidratt med teknologi for energieffektive vindusløsninger i 

aluminium. 

http://www.sapagroup.com/sapa-building-system-startpage/  

 

Skanska 

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler og entreprenørkonsern med over 57.000 

ansatte i Europa, USA og Latin-Amerika. Selskapet sikter med sin globale miljøkompetanse 

mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.  

Skanska etablerte i 2011 en målsetting om minimum 10 ambisiøse grønne prosjekter i Norge 

per år, og gjennom det å sette standarden for miljøriktig bygging i det norske markedet. 

Deltakelsen i Powerhouse-alliansen er et ledd i selskapets arbeid med å fremme slike 

prosjekter i markedet. 

Skanska har også et langsiktig mål om null miljøpåvirkning. Dette fordi grønne løsninger gir 

bedre lønnsomhet og bidrar til et bedre miljø.Målet innebærer at Skanska skal innfri energi- 

og miljøkrav utover de som er myndighetspålagt. Skanskas langsiktige mål er null netto 

energiforbruk, tilnærmet ingen karbon i konstruksjon, kun bærekraftige materialer, ingen 

skadelige materialer, ingen avfallsproduksjon og null netto vannforbruk. 

http://www.skanska.no/  
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Snøhetta 

Snøhetta ble etablert i 1989 og er lokalisert i Oslo, Norge og New York City, USA. Firmaet, 

som er navngitt etter fjellet Snøhetta på Dovre, har rundt 130 medarbeidere, fra 20 

forskjellige nasjonaliteter, som arbeider med prosjekter i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og 

USA. 

Snøhetta er et transdisiplinært kontor, hvor arkitekter, landskapsarkitekter, 

interiørarkitekter og grafiske designere jobber tett sammen i team.Forståelsen for miljø, 

bærekraft og sosiokulturelle forutsetninger er essensiell i utviklingen av deres prosjekter og 

de legger stor vekt på å utrede prosjektets muligheter tidlig i prosessen. 

I 2004 mottok Snøhetta Aga Khan prisen for Biblioteket i Alexandria, og ble i 2009 tildelt 

Mies van der Rohe utmerkelsen for Operaen i Oslo. 

http://snohetta.com/  

 

ZERO 

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for 

å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende 

energietterspørsel uten å skade miljøet.  

For ZERO er utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk, og at det er 

mulig å finne løsninger for en voksende verden uten å true klima og naturmangfold. 

Klimautfordringen er så stor at den bare kan møtes ved at alle aktører i samfunnet blir en del 

av løsningen. ZERO er en konstruktiv og løsningsorientert stemme i miljø- og klimadebatten. 

Eller sagt på en annen måte, vi jobber mer for det vi er for, enn mot det vi er mot. 

http://www.zero.no/  
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