
• God offentlig kommunikasjon • God parkering

• Høy arealeffektivitet • God ventilasjon

• 20 - 550 m2 BTA kontor

Funksjonelt & sentralt

Svanholmen 2 | Sentralt på Forus
- midt mellom Sola Flyplass og Stavanger



4   NPRO    Svanholmen 2 NPRO     5

Om Norwegian property

Rendyrket eiendomsselskap Norges beste kundesenter Fleksibilitet

• 55 fagkompetente ansatte
• Eget driftsteam
• Mål om å være bransjens mest 
   kundeorienterte eiendomsselskap
• Langsiktig og finansiell sterk partner

• Åpent 24/7
• Ett kontaktpunkt for alle 
   henvendelser
• Effektivisering av leietakers hverdag
• Servicevaktmestere ved behov

• Samlet eiendomsportefølje på              
  450.000 m2: Oslo CBD,    
   Lysaker, Fornebu, Skøyen,   
   Nydalen og Stavanger
• Endringsvillig utleier som aktivt   
   følger leietakers utvikling

Velkommen til Svanholmen 2 (6)

Lokalene (9)

Plantegninger: 2. og 3. etasje  (12)

Beliggenhet Kort vei til det meste (20)  

Omgivelser Stavanger (22)

Kundesenter Ulike henvendelser - ett kontaktpunkt (24)

Fakta & fasiliteter (25)

Glocal Sjenerøs med estetikken. Gjerrig med energibruken  (26)

Innhold
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Svanholmen 2 har et moderne arkitektonisk uttrykk med et tydelig funksjonelt 
preg. Eiendommens beliggenhet rett ved E39 og Forusbeen gir unike muligheter 
for fasadeprofilering.

Det er kort vei til all offentlig kommunikasjon og enkel adkomst med bil til 
bygget. Det er rikelig med parkeringsplasser tilknyttet Svanholmen 2, og 
besøkende parkerer rett utenfor inngangspartiet.

Velkommen til Svanholmen 2
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Kontorarealene utgjør totalt
20 - 550 m² BTA
inklusiv andel av byggets 
fellesareal og tekniske rom.

• Arbeidsplasser: Ca. 1 - 27
• Lyse lokaler
• Arealeffektivt

Arealene renoveres og tilpasses
kundens ønsker og behov til både
funksjonalitet og estetisk utforming.

Kontor-
lokalene

Lyse og moderne kontorer i Svanholmen 2
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AREALOVERSIKT KONTORETASJER

1. etasje Alt utleid

2. etasje Kontor      20 - 89 m²  BTA

3. etasje Kontor      550 m²  BTA

4. etasje Alt utleid
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2. etasje |  20 - 89 m2 BTA

Tegningene er utarbeidet av iArk

I byggets 2. etasje er det mulighet for å leie enkeltstående kontor - helt ned til 20 m2 BTA.
Om ønskelig kan hele arealet på 89 m2 BTA leies. Tilpasses kundens ønsker og behov.

UTLEID

UTLEID

UTLEID

UTLEID

39 m2 BTA :: 1 - 3 arbeidsplasser

25 m2 BTA :: 1 arbeidsplass

25 m2 BTA :: 1 arbeidsplass

3. etasje |  550 m2 BTA

Tegningene er utarbeidet av iArk

Oppover i etasjene er det i dag i hovedsak innredet med cellekontorer. Her er ut-
tegnet planløsning for åpent landskap. Lokalene tilpasses kundens ønsker og behov.
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Møterom i 3. etasje



Kontorlandskap i 3. etasje
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Lounge/kaffebar i 3. etasje
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Kort vei

Svanholmen 2 har en sentral
beliggenhet på Forus og det er 
rask og enkel adkomst, både med 
bil og offentlig kommunikasjon.
Stavanger flyplass Sola ligger bare 
6 km. unna.

Bussholdeplasser finnes i
umiddelbar nærhet. Det er svært 
god parkeringsdekning.

Ny Sandnes togstasjon - ca. 6 min (bil) 
Stavanger sentrum - ca. 8 min (bil) 
Hillevåg togstasjon - ca. 9 min (bil)
Kvadrat kjøpesenter - ca. 10 min (buss) 
Sola flyplass - ca. 12 min (bil) 
Hillevåg togstasjon - ca. 17 min (buss) 
Domkirkeplassen, Stavanger - ca. 23 min (buss) 
Hurtigbåtterminalen, Stavanger - ca. 29 min (buss) 
Eiganes - ca. 37 min (buss) 
Randaberg sentrum - ca. 40 min (buss) 



Forus næringsområde
Forus er det største næringsområdet i regionen og et av de største sam-
menhengende næringsområdene i Norge. Vel 1000 ulike virksomheter 
med til sammen 20.000 medarbeidere er i dag etablert på Forus. Her finnes 
landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, 
dataselskaper og handel- og servicevirksomhet. Innefor oljevirksomheten 
finner vi hoved-kontoret til Statoil i dette området.

Suksessfaktorene til Forus næringsområde er mange. Sentral beliggenhet i 
skjæringspunktet mellom tre kommuner med kort vei til flyplass, jernbane 
og havner. Her er god infrastruktur og god kommunikasjon i alle retninger.
Motorveien E39 går gjennom området med fire planfrie kryss som leder
trafikken effektivt inn og ut av området.

Svanholmen 2 ligger meget sentralt i forhold til E39 og Forusbeen.
Bygget er et kjent landemerke i området og har gode muligheter
for attraktiv fasadeprofilering mot E39 og Forusbeen.

NPRO     23

Midt mellom Stavanger sentrum og Sola Flyplass

Svanholmen 2 ligger bare ca. 10 minutter unna Stavanger sentrum med bil. Her 
finnes alle tenkelige tilbud innen både servering, shopping, servicetjenester, ho-
tell, buss, ferge og tog. I motsatt retning og bare 12 minutter unna i bil ligger Sola 
Flyplass.



NPRO KUNDESENTER
Kundesenteret bidrar til å skape en enklere hverdag for deg som 
kunde. Vi svarer på spørsmål om bygget du leier, faktura du har 
fått eller leiekontrakten. Vi skaffer nye adgangskort eller sørger 
for at en av våre vaktmestere raskt stiller opp ved behov. Ingen 
henvendelse er for liten, ei heller for stor.

Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske 
anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre 
kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før 
de oppstår. Ved behov for assistanse er vi alltid lett tilgjengelige, 
raske og pålitelige.

E-post:  kundesenter@npro.no  -    Telefon:  480 50 300

Morten Warberg, Utleiesjef Roar Øglænd

Fakta & Fasiliteter
• Areal: 20 - 550  m² BTA

• Arbeidsplasser: Ca. 1 - 27

• Ventilasjon/kjøling: God

• Fasadeprofilering: Gode muligheter

• Sykkel: Egen sykkelparkering

• Parkering: God parkeringsdekning

• Trening: Fresch Fitness i samme bygg

• Service: NPRO Kundesenter

• Ledig fra: Ledig nå, overtakelse etter avtale

• Leietakertilpasning: Tilpasses kundens ønsker og behov

Eier/forvalter Megler

Tel +47 415 52 354  |  mwa@npro.no
www.norwegianproperty.no

Tel +47 906 93 731  |  ro@boca.as

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Utleier har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner. 
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Sjenerøs med estetikken. Gjerrig på energibruken. 

GLOCAL er Norwegian Propertys satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forplik-
telser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i. Våre 
definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende 
tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet. Vi stiller strenge krav til våre 
samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er 
den internasjonale BREEAM-standarden, NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og 
målsettinger. Dette er noen av dem:

• Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg
• Bygging med miljøvennlige materialer
• Kildesortering av avfall
• Tiltak for redusert vannforbruk

• Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energibruken
• Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet
• Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler
• Utstrakt bruk av sjøvannspumper reduserer energibruk, Co2-utslippet og kostnader

GLOCAL
GLOBAL THINKING 

LOCAL ACTION


