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•

THE POND HOTELL

Et nytt hotell dukker snart opp på Forus i Sandnes kommune. Midt i det innovative og sterkt voksende
internasjonale foretningsmiljøet innen olje og energi, vil
du snart kunne nyte alle de fasiliteter et nytt og
fremtidsrettet hotell kan by på. Prosjektet på Forus er en
unik mulighet til å skape et internasjonalt hotell for
pendlere, ansatte på Forus, gjester og øvrig klientell.
Quality Pond Hotel er for tiden under oppføring og skal
være innflyttingsklart i løpet av første kvartal 2016. Dark
Arkitekter er ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende
og er i tillegg ansvarlig for interiøret i samarbeid med
Zinc Interiørarkitekter AS.

OM PROSJEKTET

Hotellet er oppført sydvest på en tilnærmet flat tomt syd i
næringsområdet.
Prosjektet er et resultat av optimalisering av funksjon og
romfordeling og er tilpasset gode statiske -,
rømmingstekniske -, byggetekniske - og estetiske
løsninger. Volumet er designet slik for å gi et minimalt
fotavtrykk og for å skape en representativ forplass for av
og påstigning for gjester, og en synlig hovedadkomst sett
fra Koppholen.

•

121203

•

Base Property

•

Stay Tuned Hospitality

Prosjektet har en ren og tydelig volumoppbygning med
et kontemporært fasadeuttrykk som ivaretar gjeldende
forskrifter og med gode miljøløsninger.
Første etasje får stor transparens og åpenhet.
Landskapsplanen får et opparbeidede uteområde med en
sammenheng til interiøret i vestibyle, lounge og
restaurant. Den åpne situasjonen gir romslighet og
synlighet til både interiør og eksteriør og fremhever den
viktige hovedinngangen.

FASADE

Fasadene er designet for å gi bygget en variert
komposisjon, med en god ballanse mellom vindusfelt og
tett vegg. Alle hotellrom får tilstrekkelig dagslys i henhold
til preaksepterte løsninger, samtidig som det sikres et
energieffektivt klimaskall i henhold til TEK 10.
Fasadematerialet på de tette partiene er i oransjfargede,
reflekterende trefiberplater. Disse er montert slik at
fibrene i platene får ulike retninger, som vil fører til at
man får et spill i fasaden som endres i forhold til lyset.
Glassfelt og vinduer har sortlakkerte aluminiumsprofileri
alle etasjer.
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Hotellet er totalt på over 7600m² fordelt over syv etasjer
inkludert kjeller.
Adkomst i første etasje med resepsjon, vestibyle,
loungområder, koferansesaler med tilhørende break-out
områder og en restaurant og bar.
I kjelleretasjen ligger flere møterom, styrerom, en lounge,
treningsfaciliteter og toaletter. Samt en rekke lager,
personalgarderobe og tekniske rom. Restaurant og
loungene skal kunne ivareta flere funksjoner helt fra de
formelle møtene og representasjonsmiddagene til de mer
uformelle treffene og avslappede samtalene. Det er en tett
sammenheng og flyt melloml lounge og restaurant og bar.
Det er også lagt til rette for en tilbaketrukket vestvendt
markterrasse tilknyttet restauranten der man kan nyte
lunsjen ute på fine ettermiddager.

Interiørkonseptet er inspirert av Forusområdets historie.
Opprinnelig lå store deler av Forus under vann. I 1940 ble
det etablert en flyplass på Forus av tyske militærstyrker,
som hovedkvarter for jagerflystyrker og
varslingsregimenter i Norge under krigen.
Etter frigjøringen i 1945 benyttet det norske forsvaret seg
av hangarene på Forus for vedlikehold. Bruken av
flyplassen ble endret i slutten av 60-årene, da
oljeutbyggingen i Nordsjøen begynte å kreve helikopterstøtte og Forus ble valgt som helikopterbase.
Denne historien har resultert i tre forskjellige soner i
hotellet; Det blå hentet fra Nordsjøen og The Pond, som
betyr dam. De oransje plattformene som gjenspeiles i den
korallfargede sonen. Og det militære som har inspirert
den grønne sonen.

De fem øverste etasjene består av hotellrom.
Totalt 184 rom, fordelt på 108 dobbeltrom, 55 enkeltrom,
18 HC rom og 3 suiter.
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