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Business clusters are characterized by higher 
innovation, productivity, value creation and 
growth than other business environments

- Torger Reve, Professor på Handelshøyskolen BI



Hvorfor er klynger viktig? 
Hvorfor kan Site 4016 bidra til 

å øke konkurransekraften i 
næringen? 



«Et felles løft for digitalisering, 

bærekraft og samhandling for å 

unngå konflikter i byggeprosjektene 

er noe næringen må forbedre og 

utvikle sammen. Da har vi stor nytte 

av næringsklynger» 

- Ragnhild Kvålshaugen, professor 

i strategi ved Handelshøyskolen BI 

«For at vi skal kunne høste gevinsten av 

bedre arbeidsprosesser og øke 

produktiviteten, er det avgjørende at 

aktørene i bransjen utvikler seg sammen, 

og at flest mulig deltar. En klynge av 

aktører vil kunne dra nytte av hverandre og 

speede opp samkjøringen i et 

bransjeutviklende løp. Jeg tror slike klynger 

vil være med og sette standarden for 

hvordan prosjekt utvikles og drives i vår 

bransje»

- Kristin Stømer Frafjord, Regiondirektør 

i Kruse Smith AS

«Klynger som Site 4016, 

kan bidra til bedre 

samhandling, som er en 

viktig faktor for å få til 

innovasjon og utvikling av 

ny metodikk»

- Anders Riel Müller, 

leder for Smart City 

Network i Stavanger



«Forskning har vist at 

klynger bidrar til økt 

omsetning, mer nyskaping 

og bedre lønnsomhet. 

Potensialet er stort, og jeg 

har stor tro på at vi 

kommer til å lykkes ved å 

jobbe smartere sammen» 

- Benedicte Økland, 

daglig leder for 

Construction City 

Cluster 

«Jeg tror definitivt at klynger kan 

bidra. Det å få samlet lignende og 

komplementerende kompetanse i 

fysisk og logisk nærhet, gjør noe 

med samarbeidsevnen og 

motivasjonen. Å få innsikt i hva 

andre driver med eller har 

kompetanse om, er ofte nok til å 

sette i gang tanker og ideer om 

samarbeid og problemløsning»

- Gunnar Skeie, VDC ekspert hos 

Veni

«Med mer samhandling 

mellom fagdisiplinene, tror 

jeg bransjen kunne fått til 

mer og bedre 

verdiskaping. Klynger som 

Site 4016 og Nordic Edge 

kan være med og spille en 

viktig rolle for å få dette 

til»

- Pia Fischer, leder for 

konseptutvikling i 

Nordic Edge





Samarbeidspartnere:

Nordic Edge, Construction City,

UiS, Næringsforeningen,

Proptech Innovation















Et fremtidsrettet og innovativt bygg, spekket med det nyeste 
innen teknologi og bærekraft – desginet for samarbeid og økt 
konkurransekraft.

• Ferdig Q3 2023

• BREEAM Excellent 

• WELL Gold 

• Restaurant i 1. etg., “Håndtverkeren”

• Hjerterommet i 2. etasje

• Big Room, Møterom, Smart Bygg Lab, Utstilling, sosiale soner etc.

• Trenings- og garderobefasiliteter

ARK









Samhandling
AV Løsninger

BMS
SD-anlegg

Adgangs-
kontroll

WiFi, 
Bluetooth

Konvergert
nettverk

BrukereBærekraft Forvaltning

Tjenestene

Integrasjonslaget

Byggteknisk

Energi-
kontroll

«SmartbyggOS»



Få en sømløs arbeidshverdag med 
alle tjenester samlet på et sted



Strategisk ramme – strategi – strategiske hovedpunkter

Kultur
Kompetanse
Kapital

Område-
utvikling

+
Tjeneste-
leverandør

Hoved-
områder;

Nye løsninger
Bærekraft



Smedvig Eiendom bærekraftmodell

Retro First

Områdeutvikling i takt med 

samfunnet rundt

Samarbeid og delingTeknologiens muligheter

Langsiktig 

forvaltning



2021

20222011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ullandhaug 
Energi

Parkportalen  BREEAM Excellent

Master oppgave "Verdien av 
BREEAM bygg"

Oppdaget WELL

Arkivenes Hus BREEAM ExcellentOppdaget BREEAM

Energihuset BREEAM 
Outstanding/WELL Platinum 
Startet teknologiselskapet VENI
Massiv tre bygg

ARK BREEAM Excellent/WELL Gold

Master oppgave 
«Innovasjon i Smedvig»
Opprettet innovasjonsteam

Løkkeveien 103 
BREEAM in use
Spinn sirkulært 
prosjekt

Vår reise mot net zero



















Brukergrensenitt på telefonen 
Finne rom/objekt med QR-kode

Endre temperatur og solskjerming i 

INOFFIX.

Rapportere forbedring!

Dele, rasjonalisere og kommunisere

• ”Booke” rom/arbeidsplass/”el-sykler”

• Finne ledige ressurser

• Sjekke inn/ut

• Informasjon /anvisning

• Renhold etter bruk og behov 

Perfekt inneklima er å ta 

brukeren på alvor!



129

Komfortavvik

Kontraktsytelse: ± 1oC 90 % av kontortiden

Maks ytelse: ± 1oC 95 % av kontortiden

Min ytelse: ± 1oC 85 % av kontortiden

Lukketid

Kontraktsytelse: 3 arbeidsdager

Maks ytelse: 1 arbeidsdag

Min ytelse: 5 arbeidsdager

Blir perfekt inneklima levert? Forslag til målbare effektverdier. 

23.11.2022GK Gruppen AS

Abonnementsbeløp 
=målbeløp*i(komfortavvik)*i(lukketid)

i: insitamentsfaktor
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Rune Augenstein 
CTIO, Smedvig Eiendom 
ra@smedvig.no / 992 12 414
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