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Flotte lokaler 
med unik beliggenhet



Stavanger sentrum sitt nye 
næringsområde langs sjøkanten.
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Vi har plass til alle!
Ingen sentrumsnære områder i Stavanger har de samme muligheter som 

Byfjordparken. Her kan vi tilpasse bygg og etasjer for de små, de store, og de største. 
Alt skreddersydd og tilrettelagt. En unik mulighet i Stavangersammenheng. 

Og alt dette bare minutter unna byen, havnen og torget. 

Det aller fineste med Byfjordparken er beliggenheten rett ved Byfjorden 
og sentrum i Stavanger. Her bygger vi miljøvennlige, moderne og 

særpregede bygg i en grønn park med en utsikt som bare må oppleves. 
Dette er stedet dine ansatte vil trives.

Maritimt på Kalhammaren
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Vakre omgivelser, moderne bygg 
og sjø så langt øyet ser.
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Lune møteplasser i urbane 
og frodige omgivelser.

3D illustrasjon
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Vi har hentet inspirasjon fra de konkrete omgivelsene – fra fjellet og fjorden.
Næringsbyggene er som steiner veltet ned fra fjellet rett bak. 

De er plassert ned mot en aktiv kaifront der livet åpner seg mot fjorden 
mellom byggene og fra byggene. RAMP har skapt arkitektur som 

er preget av stedsforståelse og som skal være til inspirasjon og glede 
for menneskene som skal bruke den.

 Hans Olav Hansen fra
arkitektkontoret RAMP

Byfjordparken er topp moderne, og bygget som passivhus med Breeam 
Excellentstandard. Innvendig er byggene åpne, lyse og luftige – med god takhøyde. 
I Byfjordparken har man vektlagt fleksibilitet slik at man kan skreddersy lokalene etter 

behov. Således kan de tilpasses optimalt for ulike virksomheters behov; med landskap, 
cellekontorer, prosjektrom, stillerom og møterom i riktig balanse.

Med leiearealer fra 10 kvadratmeter, er Byfjordparken
ideell for virksomheter i de fleste størrelser.

Verdiskapende arkitektur
3D illustrasjon
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Fellesareal til begjær

Stadig flere bedrifter legger vekt på kontorbygget som representasjon, både
for egne ansatte og kunder. Byggene er blitt viktigere som møtested og som 

et uttrykk for bedriftens merkevare. Byfjordparken bygges for fremtidens 
bruksmønster og kan tilpasses slik at de blir optimale for din virksomhets behov. 

Arealene er i hovedsak kontorarealer, men det er også lagt til rette for annen 
tjenesteytende virksomhet slik som restaurant, kafe, bakeri, treningssenter etc.

Mer enn et fint sted å jobbe

Byfjordparken er sentralt plassert på Kalhammaren i forlengelsen av sentrum 
i Stavanger nord. Kommunikasjonen til og fra området er meget gode. 

Avstanden til Torvet er kun 1,7 km og det er enkel adkomst til fots, på sykkel, 
med buss eller med bil. Bussfrekvensen er i dag minimum 8 ganger per time 

og antas å øke etter hvert som utviklingen og utbyggingen skrider fram.

Fellesareal som resepsjon, lunsjrestaurant, auditorium, møteromspool, 
squashbane etc. er areal og tjenester som kan utvikles og tilbys. Hva med lunsj-

restaurant i samme etasje som bryggekanten og utendørsaktivitet på takterrassen? 

Her kan dine medarbeidere nyte en pause i arbeidet, 
se ut over fjorden og hente ny inspirasjon.

BOLIGPROSPEKT  BYGG 4Byfjordparken  NÆRING

1514



Omgivelser gir inspirasjon. 
Inspirasjon gir prestasjon.

Vi har fått fantastiske kontorlokaler, forteller 
Stig Tore Veland og Angela McNeill Benestad. 
Stig Tore er leder for NAV Tasta og Eiganes og 
Angela er leder for Eiganes/Tasta Hjemme- 
baserte tjenester.  Begge lot seg imponere 
over hvor enkelt det var å få tilpasset lokalene 
etter virksomhetens behov. 

– Fra dag én opplevde vi en eiendomsforvalter 
som var svært løsningsorientert. Her er flek-
sibiliteten stor til å tilpasse lokalene, slik at de 
har blitt optimale for oss – med landskap, celle-
kontorer, prosjektrom, stillerom og møterom i 
riktig balanse, sier Stig Tore, før han legger til: 
– Og sjekk utsikten da! Det er slikt som inspir-
erer og motiverer! 

Sentralt og lett å komme seg til og fra 
Blant andre leietakere i Byfjordparken er 
GMC Eiendom, GMC Group, Miris, 
BI Campus Stavanger og Noroff Education 
noen av de som har flyttet inn. 
Stig Tore og Angela opplever at det er enkelt 
å kjøre, sykle og gå til og fra Byfjordparken, 
mye enklere enn i sentrumsgatene. 

– Andre leietakere, kollegaer og besøkende 
skryter også. Med kun 8 minutter med buss 
fra sentrum og fire avganger i timen, oppleves 
Byfjordparken som passe sentralt for alle. Så 
ja, jeg kan absolutt anbefale å etablere seg i 
denne delen av Stavanger – her er det i ferd 
med å bli virkelig bra, smiler Angela. 

Beliggenheten får 10 av 10 mulige poeng. Likevel, det 
var muligheten til å utforme kontorene helt etter egne 
ønsker som avgjorde lokaliseringsvalget, forteller flere 
av leietakerne som nå er på plass i Byfjordparken.

Ønsker du å leie egne lokaler over en hel 
etasje, kanskje bare 100 kvm eller være en 
del av et kontorfellesskap?  I Byfjordparken 
skaper vi det du trenger – ta kontakt i dag!

BYFJORDPARKEN.NO 

Siv Merethe Berge Røsland
Markedsansvarlig – 975 32 342  

siv.merethe.berge@gmc.no

Lars Stangeland 
Daglig leder – 913 40 190 

lars.stangeland@gmc.no
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Byfjordparken næring:

Megler:
Jan Inge Røyland
Eiendomsmegler - 95 23 57 66 

jan.inge.royland@em1sr.no

NÆRINGSEIENDOM

ANNONSE ANNONSE

Næringsbyggene i Byfjordparken blir bygd 
som passivhus og BREEAM-sertifiserte med 
karakteren ”excellent”, noe som innebærer 
høy kvalitet, høy miljøstandard og lavt 
energiforbruk. Med andre ord, supermoderne 
og med unikt inneklima.

Stig Tore Veland og Angela McNeill Benestad 
kan nyte utsikten til Byfjorden fra kontoret.

STAVANGER 
SENTRUM

BYFJORDPARKEN

KONSERTHUSET

KULTURSKOLEN

FINANSPARKEN

SMEDVIG
KVARTALET

BI  Stavanger,  Noroff Education, 
Stavanger kommune Helse og sosial 
kontor, Hjemmebaserte tjenester, NAV, 
Miris, GMC Group og GMC Eiendom.

Vi ønsker følgende 
velkommen til Byfjordparken:  

Spis godt og tren riktig! 
I Byfjordparken har vi
både restaurant og kaffebar, 
og ikke minst: treningssenter. 
Gled deg!  

“Det ligner 
mer på et 
hotell enn 
en skole”
Fornøyd BI-elev Et prosjekt av GMC eiendom.
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Bjergsted-
parken

SOLA LUFTHAVN  17 min / 15 km

Båt Hommersåk - Stavanger / 20 min

FORUS  12 min / 10 km 

SANDNES  20 min / 17 km

Under 10 minutter til absolutt alt
Alt er nært i Byfjordparken og vi er så absolutt et eksempel på det som kalles

10-minuttersbyen med unik og umiddelbar tilgang til bolig, jobb, barnehage og skole. 
I tillegg er dette flettet sammen med turområder, lek, treningsfasiliteter, nærbutikk, 
lege og tannlege. Alt i nærmeste nabolag. Kommunikasjonen til og fra området er 

i tillegg meget bra, med alternative kjøreruter, gangveier og sykkelstier. 
Også sjøveien kan benyttes om man er sporty.

Vår ambisjon er også å bygge en gangvei langs sjøen som møter den
«Blå promenade» ved Konserthuset. Når denne realiseres kan folk gå langs 

kaikanten fra Byfjordparken i Stavanger nord til Badedammen i Stavanger øst.

Det skjer mye i Stavanger nord. Det bygges nytt og det fornyes, og det tilpasses for 
effektive kontorfelleskap med høy miljø- og trivselsfaktor. Individet og fremtiden står i fokus. 
Portalen til Stavanger Nord er Bjergstedparken med alle sine store kulturinstitusjoner, blant 

annet Stavanger Konserthus og Universitetets institutt for musikk og dans.

Bedriftene i Byfjordparken blir en del av et dynamisk og kompetansebasert næringsliv 
med eksisterende bedrifter som DNV GL, Centrica, DSD og SR-Banks Finanspark 

like i nærheten. De første leietakerne i Byfjordparken er allerede på plass; BI Stavanger, 
Noroff, Miris, Stavanger kommune, NAV, GMC Group og Exceed Norge.

Attraktive omgivelser mellom sjø og by

BYFJORDPARKEN

REMA 1000

Evo Fitness
treningssenter

DNV GL 
(Det norske Veritas) 

Stavanger 
konserthus

Torget

Sparebank1
SR-Bank

M
isjonsveien

Tanke Svilandsgate

Dusavikveien

Tastagata

Smedvig-
kvartalet

Gamle
Savanger

Straensenteret

Stemmen
idrettspark

Sky Fitness 
treningssenter

Stavanger offshore-
tekniske skole

En del av 
sentrum
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BOLIGPROSPEKT  BYGG 4

BYFJORDPARKEN 17

Bygget innerst mot skogen er Byfjordparken 17. Dette er et moderne bygg som kan 
romme de fleste aktiviteter og behov, med fleksible løsninger. Bygget har syv luftige 

etasjer, er sjøvendt og får en fantastisk utsikt fra alle etasjer. Fellesfunksjoner som 
lunsjrestaurant og konferanse- og møterom etableres i mellombygg som knytter 

Byfjordparken 17 og nabobygget Byfjordparken 15 sammen.

Stor innendørs parkering for biler, sykler og elsykler, samt ladestasjon. 
Gjesteparkering er i tilknytning til inngang/resepsjon som ligger i 3. etasje på gateplan. 

BI og Noroff er leietakere i 1.-4. etasje.

BFP17

17

Fjorden

3D illustrasjon
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Man kan trives i Byfjordparken hele 
dagen og hele kvelden om man vil. 

Her vil vi tilrettelegge for alt man trenger 
i løpet av en moderne arbeidsdag. 

Også kvelden skal bli fin i Byfjordparken.

Man har som bedrift forskjellige behov, til forskjellige tider. Dette ønsker 
vi i Byfjordparken å tilrettelegge for. I Byfjordparken har vi lagt til rette for 
fellesfunksjoner som sykkelparkering, garderober, lunsjkantine, kaffebar, 

store og små møterom. Sykkel og bil er plassert i lukket parkeringsanlegg, 
og gjesteparkering er på gateplan. Det er et treningssenter i nabobygget 

som supplerer tilbudet i Byfjordparken for dem som jobber, bor eller 
studerer i området.

Synergieffekt og delekultur
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Byfjordparken 15 ligger sentralt ved innkjøring til parkeringsanlegg, med flott plassering ut 
mot sjøen. Bygget har spenstige former og vinkler, og store glassfasader. De 7 etasjene har alle 

flott sjøutsikt fra 3 sider. Som i nabobygget etableres det fellesfunksjoner som lunsjrestaurant 
og konferanse- og møterom i mellombygg som knytter byggene sammen (BFP17 og BFP15).

Det er innendørs parkering for biler, sykler og elsykler, samt ladestasjon. Også her er 
det felles garderobe i 2. etasje. Gjesteparkering er i tilknytning til inngang/resepsjon 
som ligger i 3. etasje på gateplan. Byfjordparken 15 var innflyttingsklart høsten 2018. 

Ta kontakt for mer informasjon om ledige arealer.

BFP15

BYFJORDPARKEN 15

Fjorden

15

3D illustrasjon
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Våre miljøambisjoner
I Byfjordparken bygges egen energisentral som vil levere over 80 % fornybar energi

til hele området. Energisentralen plasseres i et eget selskap, Byfjordparken Energi AS, 
som skal være en utviklingsmotor der ny teknologi løpende kan tas i bruk. Byfjordparken 

bygger passivhus og Breaam-sertifiserte bygg i klassen Excellent. Byfjordparken har fått tildelt 
10,3 millioner fra ENOVA, noe som gjør Byfjordparken til det prosjektet som har fått mest 

midler i hele Stavanger-regionen. Det er vi stolte av.

Alle som flytter til oss får 
- En reduksjon i sine CO2 utslipp med minimum 15% - Nivået på EU-kvotene kan

reduseres med en fornybarandel på over 80%. - Det er mulig å få Miljøfyrtårnsertifisering
- Et bedre klimaregnskap - Et grønt vedlegg til leiekontrakten

Kostnadsreduksjon
I Byfjordparken ønsker vi et større fokus på kost per ansatt, enn fokus på pris per m2.

Våre beregninger viser at det lønner seg å flytte inn i et nybygg i Byfjordparken.

Nøkkeltallene er som følger (NOK ekskl. mva);
Kostnad pr. arbeidsplass i eksisterende bygg (beregnet på erfaring) kr 84 750,-

Kostnad pr. arbeidsplass i BFP nybygg med produksjonsøkning på 2,3% kr 63 424,-
Ovennevnte tabell er basert på utregninger i Caverions ByggSim-modell, som

er utviklet sammen med forskningssenteret IRIS. Dette utdyper vi gjerne overfor 
potensielle leietakere for å vise oppbyggingen og grundigheten i modellen.
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K1 ligger mot midten av Byfjordparken, helt i sjøkanten. Bygget er planlagt med 6 store etasjer. 
I 2. etasje er det inngang, resepsjonsområde, kantine og businessenter. Det er innendørs parkering 

for biler, sykler og elsykler, samt ladestasjon. Gjesteparkering er i tilknytning til inngang.

K1 planlegges for BREEAM Excellent sertifisering og har en byggetid på ca. 18 måneder. 
Bygget kan leies alene eller som to bygg (K1 tilknyttet neste bygg, K2). K1 i sin helhet er godt 

egnet til en bedrift av stor størrelse. Men også her skreddersys ønsker etter behov.

K1
K1

BYGG K1

Fjorden

3D illustrasjon
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Kontakt oss

GMC er en solid, lokal utbygger
Byfjordparken bygges for framtiden, på industrihistorisk grunn i Kalhammarvigå.

Det er med stor respekt for Stavangers rike industrihistorie at vi i GMC Eiendom nå utvikler 
Byfjordparken. Byfjordparken og Byfjordparken Bolig er eiet av GMC Eiendom som er en del 
av GMC konsernet. Konsernet er lokaleid og ble etablert i 1973. Som kjernevirksomhet tilbyr 
GMC til vanlig tjenester innen offshore og maritim industri. Konsernet har drevet virksomhet 

på eiendommen der Byfjordparken bygges, og har derfor et ønske om at utbyggingen 
skal bli så flott som overhodet mulig.

Lars Stangeland
Daglig leder
913 40 190
lars.stangeland@gmc.no

Siv Merethe Berge Røsland
Markedsansvarlig / Eiendomsforvalter
975 32 342
siv.merethe.berge@gmc.no

byfjordparken.no

3D illustrasjon
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byfjordparken.no

Dette er en sjelden mulighet i Stavanger, 
med en kombinasjon av store bygg, 

en fantastisk beliggenhet helt i 
sjøkanten, og samtidig sentrumsnært.
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