
KANALSLETTA 4
Morgendagens kontorlokaler med regionens mest sentrale beliggenhet.

Forus høyeste kontorbygg 8 etasjer!



EIENDOMMEN

Adresse: Kanalsletta 4, 4033 Stavanger
Totalt areal: 14.250 kvadratmeter
Parkering: Totalt 200 parkeringsplasser på 
eiendommen. Ytterligere parkering i 
nærliggende p-hus. 
Byggeår: 2013
Energimerke: 
BREAM Sertifisert
Universell utforming





BELIGGENHET – FORUS VEST

Kanalsletta 4 har en meget attraktiv beliggenhet i
første rekke mot Golfbanen og langs
kollektivaksen. God tilgang på offentlig
kommunikasjon med  busstopp og ladestasjon for
bysykkel like utenfor byggets resepsjonen. 

Beliggenheten nær Solasplitten gir en kort og
effektiv vei til Stavanger, Sandnes, Sola og
flyplassen. 

I gåavstand fra Kanalsletta ligger Tvedtsenteret
og restauranter som Matsalen, Sabi Sushi og
Garcia. 

Som leietaker i Kanalsletta 4 er man nabo med
spennende næringsaktører som Petrolink,
Showroom, Toma, Haver Advokatfirma, Avito, Eldor,
Neodrill, Bolig Partner, Kruse Smith og
Naprapatlandslaget.

I nærmiljøet finner man blant annet Subsea 7, 
Siemens og PWC.



STANDARD

Eiendommen ble ferdigstilt i 2013, og er vinner 
av Sola kommunes miljøpris for prosjektets 
gjennomførte miljøprofil.

Kontorlokalene fremstår som moderne og de er 
fleksible. Alle cellekontor, landskap, og 
møterom er ventilert/kjølt ved hjelp av KlimaTak 
fra Caverion. Luftmengde er behovsstyrt etter 
temperatur og tilstedeværelse, for å redusere 
energiforbruket.

Kontorlokalenes farger- og materialkonsept er 
lyst og innbydende med nøytrale teppefliser på 
gulv, lyse overflater og utstrakt bruk av glass i 
innredningen. Dette kombinert med god 
takhøyde og store vindusflater setter rammene 
for et godt arbeidsmiljø



FASILITETER

• Resepsjon
• Kantine
• Auditorium med tilhørende 

foaje
• Møteromsfløy
• Driftsansvarlig på bygget 
• Dusj- og garderobefasiliteter
• Sykkelparkering
• Parkering



RESEPSJON 

Tiltalende velkomst- og resepsjonsområde. Åpningstider fra 8.00 – 16.00, mandag til fredag.



KANTINE

Lunsj serveres fra 11.00 - 13.00, mandag til fredag. Kantinen driftes av Toma.  



AUDITORIUM MED TILHØRENDE FOAJE

Auditoriumet har kapasitet på 120 personer.



SYKKELFASILITETER

• Parkering for 350 sykler

• Graderobefasiliteter med
§ Dusj 
§ Skap
§ Tørkerom



PARKERING

Utleier kan tilby god parkeringsdekning i interne og 
eksterne parkeringsfasiliteter.

• 134 innendørs p-plasser
• 60 utendørs p-plasser
• 6 utendørs p-plasser for el-biler.  

• 125 p-plassser i nærliggende parkeringshus.

• Tilbyder kan tilby det antall parkeringsplasser 
leietaker har behov for på egen grunn og I eksternt
parkeringshus. 



Trening

Like ved Kanalsletta 4 er det nye sportsenteret til Rogaland Bedrifsidretskrets. Adressen er Moseidsletta 41.

Senteret er det første i sitt slag i Norge. Dette blir bedriftenes og idrettslagenes boltreplass, med arealer både for 
lagspill, individuell trening, gruppetrening og squash.

Sammen med bedriftsidrettens tilbud danner Forus Sportssenter en komplett aktivitetsmeny for bedrifter og 
arbeidskolleger. Inne og ute – i en hyggelig sosial setting.

For mer informasjon se nettsiden: https://forussportssenter.no/

https://forussportssenter.no/


KONTAKTINFORMASJON

K2 Stavanger AS
Eirik Houge
Eiendomsutvikler – Utleie næringseiendom

M: 477 07 707
E:  eh@k2-stavanger.no

K2 Stavanger AS
Gjermund Øren 
Eiendomsutvikler

M: 913 85 876
E:  go@k2-stavanger.no

mailto:eh@k2-stavanger.no
mailto:go@k2-stavanger.no

