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Eder Biesel Arkitekter AS

har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg, både energi-, 
areal- og kostnadsmessig. Vi arbeider med veldig ulike prosjekt-
typer som skole, hotell og svømmehall, men også med små 
oppgaver og ombygninger. Alltid med et konsept som prosjektets 
utgangspunkt og med vekt på miljø, spesielt energieffektivitet.
I tillegg til Sandnes Sparebank har vi utviklet flere kontorbygg, bl.a. 
Forus Office Arena, S19 og Stavanger Businesspark.
Vi har også gjennomført miljø- og lavenergiboligprosjekt, f.eks. 
Miljøboliger Marialunden, et Norwegian Wood-prosjekt. På Norwe-
gian Wood-konferansen 2008 i Stavanger viste det seg at dette 
prosjektet har blitt et av de beste boliger i landet mht. energi (A+).

www.ederbiesel.no

Den nye sentralen til Sandnes Spare
bank ligger i området Forus vest. In
dustri og næringsområdet Forus har 
blitt utbygd siden 70 tallet. Her finnes 
bl.a. Statoils hovedkvarter og mange 
andre internasjonale oljefirmaer som 
BP, Gas de France og italienske ENI.

Enkle industribygg preger ste
det, som etter fortetting virker mer 
amerikansk enn skandinavisk. Biler 
og parkeringsplasser dominerer 
landskapsbildet. På grensen mot vest 
ligger en golfbane, og først bakom 

Wilhelm Eder
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denne følger det typisk regionale 
landskapet.

Sandnes Sparebanks nybygg er ori
entert mot golfbanen og naturen bak 
i vest. Første etasje er løftet to meter 
over opprinnelig terreng. Slik heves 
blikket over næringsområdet, og den 
omliggende naturen hentes direkte inn 
i kontormiljøet.

Kontorene plasseres rundt et tem
perert atrium. Etasjeplanene med et 
gjennomgående modulsystem av 2,4 
eller 3,6 meter gir maksimal fleksibi

litet. En bevisst variasjon mellom én 
og tokorridorløsninger gir både sikt 
gjennom bygget og kjerneområder for 
møterom og andre underordnete rom. 
Stedvis åpner korridorene seg i store 
kontorlandskap.

konstruksjon
Forusområdet er preget av bygg med 
betong elementer. I den siste tiden har 
mange blitt kledd med for eksempel 
aluminium for å gjemme elementene. 

Men spesielt i den mørke tiden, med 
belysning inne fra byggene, trer de 
monotone betongelementene tydelig 
frem igjen.

Derfor var min intensjon å bruke 
betongelementer på en annerledes 
måte. Jeg ville ha en synlig betong
konstruksjon som selv ville gi bygget 
særpreg, spesielt med belysning inn i 
bygget. En kryssform eller nettstruktur 
ville bli mest markant og fungere best. 
Ideen var å redusere betongelemen
tene på de nødvendige punktene 

Fasade vest med uteplass
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ang. statikk, produksjon og montasje. 
Resultatet ble etasjehøye elementer 
på 7,2x3,5 meter. Det enkelte betong
element er en slags gitterdrager med 
en bunn og toppdrager. Disse to 
bjelkene er noe tilbaketrukket og malt 
i en mørk farge for å ikke forstyrre 
nettstrukturen. 

På utsiden er elementene dekket av 
en glassfasade. Glasset, som er nes
ten uten farge, gir fasaden et filter, va
riasjon og romlig dybde. Glassfasaden 
sitter utvendig foran betongkryssene. 
Det var spesielt viktig å kun bruke lig
gende profiler foran etasjedekkene for 
å ikke skjule kryssfasaden.

Fra elementproduksjonen 

Etasjehøye elementer på 7,2x3,5 meter med inntrukket bunn- og toppdrager

Østerriksk Manner-kjeks-modell
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Form
På plan refererer spisse vinkler på 
hjørnene til fasadens nettstruktur. Byg
gets midte er snørt sammen. Atriet blir 
med dette ikke firkantet, men uregel
messig i form og minner således om et 
uterom fra en gammel europeisk by.

Hovedformen er en myk motbeve
gelse mot de spisse vinklene. Et bånd 
rammer inn hele nettstrukturen. Båndet 
skaper myke avslutninger på hjørnene, 
tar med seg avtrapningen fra fjerde til 
femte etasje, og markerer hovedinn
gangene ved å heve seg. I sin form 
fremstår bygget heller som et møbel 
enn et bygg. Den myke hovedformen 
tar også opp landskapet bak bygget.

Adresse: Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
Tiltakshaver: Seabrokers Eiendom AS v/Ragnvald Albretsen, Frode Albretsen
Arkitekt: Prosjektering: Wilhelm Eder, Eder Biesel Arkitekter AS 

Ansv. søker, KS: BrandsbergDahl Arkitekter AS, Gunnar Fossen
Rådg. ing.:  RIB: Norconsult AS, Trond Kverneland 

RIV: Sweco Norge AS, Kjell Gabriel Garpestad, Ommund Bø
Entreprenør: Bygg: Kruse Smith AS 

Byggeteknikk: YIT
Leverandør: Betongelementer: AS Betong
Areal:  15.000 m2 (ca. 3,900 m2 grunnflate)
Ferdigstilt:  Desember 2008
Byggekostnad: ca. 230 mill NOK (ca. 15.300 NOK/m2)

Bærekonstruksjon: Betongelementer

Fra nordvest
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Plan 1. etasje



MUR+BETONG 1–2009 35 

Energi
Sandnes sparebank er mht. lavenergi 
en videreutvikling av Aibels kontor
bygg som jeg har tegnet tidligere. 

Utgangspunktet er en kompakt 
bygnings form med et atrium i midten. 

Den varme luften fra kontorene føres 
gjennom atriet og videre til teknisk 
sentral. Betongelementenes nett
struktur, en stor betongsoverflate 
plassert rett innenfor glassfasaden, 

fungerer som en ideell klimabuffer. 
Som regel klarer bygget å dekke sitt 
varmebehov med sin interne belast
ning. Tilleggsenergi hentes etter 
behov via fjernvarme. 

Betongelementenes nett struktur, en stor betongsoverflate plassert rett innenfor glassfasaden, fungerer som en ideell klimabuffer

Den varme luften fra kontorene føres gjennom atriet og videre til teknisk sentral


