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OLJEDIREKTORATET

Prosjekt: Administrasjonsbygg Oljedirektoratet

Sted: Stavanger
Byggherre: Entra Eiendom
Ferdigstilt: 2011
Areal: 16.700 kvm (total bygningsmasse 37.000 kvm)

Antall arbeidsplasser: dette bygget 220 (totalt 600)

Kontraktssum: 187 millioner kroner (eks. mva.)

Arkitekt: Link Arkitektur v/Erik Tesen

Totalentreprenør: Skanska
Leverandør gulv: Erik W. Andersen AS

– DLW Flooring Colorette linoleum (20.000 kvm)

– Interface Teppefliser (møterom og kantine)

Gulventreprenør: T. Lund AS

I hele bygget er det gjennomgående benyttet varierende farger 

som symboliserer de ulike geologiske periodene som vår klode har 

gjennomgått. Det er også lagt vekt på å skape en mer spennende 

gulvflate ved å bryte opp det mørke linoleumsgulvet med et friskt 

gult sidefelt langs den ene veggen.

Hos OD finner vi også veggdekorasjoner med betydelig nytte-

verdi. Her en illustrasjon av jordas geologiske historie. Når alle de 

geologiske periodene skal illustreres i noenlunde riktige forhold til 

hverandre, kreves en plansje – og en korridor – på hele 70 meter.

Begrepet «direktorat» kan nok fremstå som litt grått og kje-

delig for mange, men interiørarkitektene har visst å friske opp 

arbeidsdagen til de ansatte i OD.
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ITALIENSK
Det er ikke bare nordmenn som interesserer seg for 

oljevirksomheten i Nordsjøen. 

INNSLAG PÅ NORD-JÆREN
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Prosjekt: Eni Norge AS
Byggherre: Seabrokers Group AS

Sted: Sandnes/Forus
Areal: 13.200 kvm
Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter

Hovedentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Gulv: Erik W. Andersen AS/Interface – Scandinavian Collection (teppefliser)

Gulventreprenør: Vikeså Golv AS

ENI NORGE AS

Fra foajeen 
fører et gedi-
gent trappean-
legg opp til de 
øverste etasjene 
i Eni-bygget. 
Trappetrinnene 
er kledd med 
lyddempende 
gummibelegg 
med høy gang-
komfort.

Sett nedenfra får 
man assosiasjo-
ner til katedralsk 
arkitektur med 
en storslagen 
romfølelse. 

Eni Norge har vært på norsk sokkel i Nordsjøen siden tidlig 

1960-tall og kan i år feire femti års virksomhet her i landet. 

Eni Norge er datterselskap av det italienske oljeselskapet 

Eni S.p.A. som er engasjert i leting, produksjon, transport, 

raffinering og markedsføring av olje og gass.

Hovedkontoret finner vi, ikke overraskende, på Forus i Stavanger.

Det er omkring 3000 oljerelaterte selskaper som har slått seg ned her 

på Forus – på grensen mellom Stavanger og Sandnes. Blant disse finner 

vi også selskaper som Statoil, Aibel, GDF Suez og Subsea 7. Sammen 

representerer selskapene på Forus omkring 20 prosent av verdiskapnin-

gen her i landet. Til sammen omsetter de for mer enn 1.000 milliarder 

kroner.
Kontoret er stilrent og gjennomtenkt både utvendig og innvendig og 

utgjør omkring 13.000 kvadratmeter, fordelt på fem etasjer over bakken, 

pluss en kjelleretasje. Interiørmessig er det lagt vekt på en rekke ve-

sentlige ergonomiske og trivselsmessige faktorer, som samlet gjør Eni's 

hovedkontor til en trivelig arbeidsplass.

I auditoriet 
er vegger og 

tak kledd med 
spesialkonstruert 

akustisk utfor-
ming.

I vestibylen finner 
vi også «Kjøkken- 
hagen» – en  
installasjon av 
vertikalt voksen-
de planter med 
et innebygget, 
avansert  
vanningssystem.

Kantinen fremstår 
som den reneste 
restauranten og 

har store vinduer 
på tre av sidene for 

maksimal tilgang 
til dagslys.
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B2B MARKEDET
IFI Prosjekter lages for å vise variasjoner og muligheter  

ved rehabilitering og nybygg.
Magasinet inneholder presentasjon av nylige  

gjennomførte prosjekter.

MÅLGRUPPE:
Beslutningstakere innen:

UTGIVESESDATO
Butikker og kjøpesentre Helse og 

undervisningsbygg
Kontorbygg Hoteller

ARKITEKTER
INTERIØRARKITEKTER

ENTREPRENØRER
EIERE OG DRIFTERE AV  

EIENDOMSSELSKAP

HER TREFFER DU DE 
STØRSTE KJØPERNE OG 

BYGGERNE AV BYGG I 
NORGE!

FORMATER: 25.000
LESERE

OPPLAG:

7.000

4
UTGAVER PR. ÅR

eks

«Dette magasinet gir 
mange gode ideer og 

inspirasjon i form av bilder 
og presentasjon av ulike 

firmaer og er et flott 
oppslagsverk i prosjekt- 

eringsarbeidet.»  
– Prosjektleder Trøgstad kommune.

Dobbeltside:  
564 x 216 mm
(utfallende)

Helside: 
286 x 216 mm
(utfallende)

Halvside bredde:
262 x 95

Kvartside
130 x 95

mm

Halvside 
høyde:

128 x 192
mm

Kvartside: 262 x 46 mm
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Uke 8

19.08.2016
Uke 36
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Uke 48
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Uke 48
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H2 FRISØRER FORNEBU SENTER BERGERKRYSSET AUTO ROCKA MØBLER

3T-ILSVIKA RØDE KORS SECOND HAND PELSPELS ESPRESSO HOUSE

H2 FRISØRER FORNEBU SENTER BERGERKRYSSET AUTO ROCKA MØBLER

3T-ILSVIKA RØDE KORS SECOND HAND PELSPELS ESPRESSO HOUSE


