
Fremtidsrettet eiendomsutvikling
Arve Regland, 7 november 2017



Lønnsom 
vekst

Strategiske hovedmål

Best på 
kundeopplevd 

kvalitet

Miljøledende



2014: Eiendommer over hele landet
2017: Sentrale eiendommer i landets fire største byer
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Utviklingen fra 2014 til 2017

Tydelig strategi:

• Fleksible og miljøvennlige 
kontorbygg i nærheten av 
kollektivknutepunkt

• Bygge opp clustere i de 
store byene

• Størrelse og fleksibilitet 
er i seg selv et stort 
konkurransefortrinn



Oslo (inkl. Sandvika og Drammen)

82 %

Trondheim 

7 %

Stavanger

6 %

Bergen 

4 % Trondheim

Bergen

Stavanger

Sandvika

Drammen

Oslo

Dagens portefølje fordelt etter verdi:
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Fornøyde kunder



Høy kundetilfredshet
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Resultater fra den årlige kundeundersøkelsen
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Entrabygg – der de mest fornøyde 
menneskene jobber

VISJON

Entrabygg 

- Der de mest fornøyde menneskene jobber



Hva skal kjennetegne et Entrabygg?
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Nærhet til 
kollektivknutepunkt

Levende
bymiljø

Høy kvalitet på 
bygg og miljø

Effektive og gode 
arbeidsplasser

Tilleggstjenester Rådgivning



Eiendomsutvikling



Prosessen mot det gode produktet

Hvert produkt og 

område er 

unikt
men veien er den 

samme

Gjør grundig forarbeid!
• Kartlegge behov og ønsker gjennom 

møter og kommunikasjon med 
naboer, myndigheter, kunder, andre 
interessenter

• Hvem er aktuelle for et slikt bygg?
• Hva trenger bygget?
• Hva planene og hva trenger 

området?

Ender ut i en 
visjon 
– hva vi ønsker å 
skape som er 
førende videre



Noen eksempler



Sundtkvartalet – langsiktighet og fleksibilitet



Sundtkvartalet – kan raskt tilpasses endrede krav uten større ombygginger
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Tullinkvartalet



Kraften av mennesker
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Åpner kvartalet gjennom nye passasjer



Inviterer byen inn i nye spennende områder



Bygg  og selskaper skaper områdeutvikling



Vi søker mot steder hvor det skjer noe – inviter inn!



Gi noe til byen og byen gir tilbake til deg



Det går ikke på hva vi trenger nå, men hva vi trenger fremover
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Brattørkaia Trondheim



Arkitektur skaper destinasjoner
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Sensorteknologi

• Lysstyring

• Klimastyring

• Behovsstyret renhold

• Behovsstyret henting av avfall

• Service på heiser mm

Bidra til bedre brukeropplevelse og optimalisering 
av drift
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Områdeutvikling

• Studentkonkurranse for 
utforming av fjordplassen

• Energi/innovasjon

• Sykkel/lekeapparater

• Brukskunst

• Felles WiFi for hele området



Brattørkaia Mikronett - Energilagring og utveksling

• Solcelleanlegg som 
forsyner flere bygg

• Lagring i batterier

• Lading av el-biler, el-buss 
og evt. el-ferge

• Styring for optimalt 
samspill mellom sol, 
batteri og nett, og 
begrensing av effektledd
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