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Aker utsetter innleveringen av 
skyskraperplanene til kommunen 
i flere måneder.

– Vi har fått mange miljøinnspill 

til prosjektet vårt og har valgt å 

lytte til disse. Derfor arbeider vi 

nå for å kunne presentere Europas 

mest miljøvennlige høybygg, for-

teller Torstein Storækre, adminis-

trerende direktør i Aker-eide FP 

Eiendom.

– Hvordan definerer dere «mest 

miljøvennlig»?

– Da må det kvalifisere til Euro-

pas ledende miljøsertifiseringspro-

gram BREEAM Outstanding. Nina 

Jensen i REV Ocean har ikke minst 

trykket på for å få til dette, mens 

vi har vært skeptiske til om det 

er mulig. Men det har endret seg 

etter at vi mottok en rapport i for-

rige uke som sier at vi er nær ved å 

klare det, forteller Storækre.

Arbeidet med å gjøre «Det store 

blå» til et miljøfyrtårn vil ta flere 

måneder.

– Det betyr at denne saken først 

vil bli satt i prosess etter at kom-

munedelplan 3 for Fornebu blir 

vedtatt 27. mars. Det er helt greit 

i forhold til kommunens egen res-

sursbruk, sier kommunaldirektør 

Arthur Wøhni.
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EUROPA-TOPPEN: Aker vil gjøre «Det store blå» til Europas mest miljøvenn-

lige høybygg, forteller Torstein Storækre i FP Eiendom. FOTO: KNUT BJERKE

Røkke-tårn. Direktørene 
ved to store norske hav- 
og miljøsentre vil 
samarbeide med 
Røkkes verdenshav-
kontor. Men er 
skeptiske til at senteret 
kan ta en global 
lederrolle slik det nå 
fremstår. 

– Vi arbeider for tiden med en 

avtale om et prosjektsamarbeid 

med REV Ocean, opplyser Sissel 

Rogne, professor og direktør ved 

Havforskningsinstituttet i Bergen. 

Todelt i synet 
– Vi er positive til et prosjektsam-

arbeid med REV Ocean så lenge 

det er havsatsingen som står i 

fokus, sier direktør Ole Arve Mis-

und ved Norsk Polarinstitutt.

 Instituttets virksomhet er kon-

sentrert rundt miljøforvaltning og 

forskning rundt klima 

og forurensning på 

land og vann i polar-

områdene. 

– Vi synes det at 

Kjell Inge Røkke 

gjennom REV Ocean 

bruker milliarder på 

å bygge forsknings-

skipet REV i utgangs-

punktet er positivt. Et 

slikt skip vil jo kunne 

innhente mye rele-

vant data. Vi synes 

også det er positivt at 

det brukes midler til å utvikle en 

avansert plattform for maritime 

data og data om miljøet i havet, 

sier Misund. 

Begge er imidlertid tvilende til 

at Verdenshavets hovedkontor 

skal kunne ta en ledende rolle 

globalt. 

– Jeg tror det blir en utfordring 

å ta et helhetlig grep om utfor-

dringene i verdens-

havene. Dette fordi 

utfordringene i havet 

er veldig varierte og 

geografisk betinget. 

sier Sissel Rogne. 

– Det er en voldsom 

ambisjon, og dette er 

jeg usikker på. Ikke 

minst fordi det finnes 

flere ledende havfors-

kningssentre i verden 

i dag allerede, sier 

Misund. 

Misund sier han 

også er skeptisk til det han fra 

presseomtaler har oppfattet som 

kommersiell sammenblanding.

– For at vi skal stille oss helhjer-

tet bak dette, bør verdenshavs-

kontor og annen kommersiell 

virksomhet som hotell og annet 

ikke blandes sammen, sier han. 

– Skal ikke konkurrere
Nina Jensen, direktør i REV 

Ocean, sier hun gleder seg til et 

samarbeid. Om global rolle og 

kommersielle aktiviteter, sier hun 

dette. 

– Vi skal ikke konkurrere med 

forskere, vi skal bidra til sterkere 

koblinger mellom ulike aktører 

for å bidra til raskere bærekraftig 

omstilling av havet, sier hun.

– For øvrig bør det ikke være 

noen motsetning mellom ideell 

virksomhet og næringsliv. Skal 

vi redde livet i havet trenger vi 

begge deler, mener Jensen.
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Vil samarbeide om Verdenshavenes hovedkontor tross skepsis

Tviler på lederrolle

ARBEIDER MED AVTALE: Havforskningsinstituttet i Bergen jobber med en avtale om prosjektsamarbeid med REV Ocean på Fornebu, opplyser direktør Sissel Rogne.  BEGGE FOTO: PRIVAT
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Ole A. Misund ved 

Norsk Polarinsitutt. 

fakta

 ■ Kjell Inge Røkke eier selskapet REV 
Ocean med hovedkontor på Fornebu. 
REV Ocean jobber med tre prosjekter 
der målet skal være å løse miljø-
problemene i havet. Skip: Røkke vil 
bruke cirka 4,2 milliarder kroner på 
forskningsskipet «REV». Det er under 
bygging og skal være klart i 2021. 

 ■ Global dataplattform: REV Ocean har 
lansert en demoversjon av The Ocean 

Data Platform, i samarbeid med 
selskapet Cognite og WEF Friends of 
Ocean Action. 

 ■ Verdenshavet hovedkontor: Planen 
er et bygg på rundt 64 etasjer på 
Fornebu. Her blir det kontorer for virk-
somheter knyttet til hav samt blant 
annet hotell og konferansesenter.  

 Kilder:  REV Ocean, Budstikkas arkiv 

Dette er REV Ocean 


