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I år feirer vi 40 år som olje- og gassnasjon.
Gå inn på oljenorge40aar.no og gi ditt bidrag

til oljehistorien.

OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper
og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje
og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er en landsforening i NHO,
Næringslivets Hovedorganisasjon.



Annonser



Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre 
forpliktelser om reduserte klimagassutslipp. Faktisk vil mer forskning og utvikling inngå i 
produksjonen av et fat olje i morgen enn i går.
StatoilHydro er i dag involvert i flere karbonfangst- og karbonlagringsprosjekter på så forskjellige 
steder som In Salah i Algeries ørken og Sleipnerfeltet i Nordsjøen. Begge er levende eksempler på 
hvordan vår teknologi bidrar til å sikre en mer miljøbevisst virksomhet.

Intelligent teknologi
Redusert klimapåvirkning

Les mer på www.statoilhydro.com



Det Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. For å

bidra til økt sikkerhet og bedre resultater for våre kunder, er risikostyring

ved anvendelse av riktig teknologi hjørnesteinen i våre tjenester.

Mer enn 2000 ansatte med omfattende erfaring og kompetanse betjener det norske

markedet fra 20 kontorer over hele landet. Våre kunder arbeider innenfor maritim og

landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor. 

DNV har vært involvert i olje- og gassindustrien i mer enn 35 år. I løpet av disse årene har

selskapet utviklet seg til å bli en ledende internasjonal leverandør av tjenester for styring av

risiko. 

Vårt mål er effektive tekniske og organisatoriske løsninger som ivaretar krav til sikkerhet,

samfunnsansvar og økonomisk yteevne på en optimal måte. Vi arbeider integrert med våre

kunder for å sikre gode tekniske og operasjonelle løsninger og effektiv implementering.

Det Norske Veritas

Det Norske Veritas AS

NO-1322 Høvik, Norway

Tel: +47 67 57 99 00

Fax: +47 67 57 99 11

www.dnv.com
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LIVET ER ET LAGSPILL
I prosjektet VENNSKAP OG ENTUSIASME blir ungdom invitert til Viking 
Stadion – målet er å skape gode holdninger og et inkluderende nærmiljø 
uten mobbing. Flott.
HESS er et av verdens ledende selskaper innen olje- og gassindustrien 
og vi spiller gjerne på lag med Viking – mot mobbing. Slik kan fotball  
samle viktige verdier i livet.

HESS NORGE AS, Hinna Park, Stavanger. 
www.hessnorge.no
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mer energi.
mindre utslipp.

med teknologi er
begge deler mulig.

 K
O

L
O

N
 | 

09
22

73

www.exxonmobil.no



Eni Norge er en av de største aktørene 
på norsk sokkel – og vi har planer om 
å vokse videre.

Edel årgang

Vi har vært her siden 1965, vi bidro til å produsere den første 
norske oljen i 1971 og vi er som operatør på Goliat-feltet klar til 
å skape verdier også lengst nord i landet. Vi vil videreføre Enis 
stolte historie, som kjennetegnes av en urokkelig respekt for 
miljø, kultur og mennesker som lever der hvor vi har vårt virke.
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ConocoPhillips er et internasjonalt integrert energiselskap med aktivitet 

i nærmere 40 land. Hovedkontoret ligger i Houston, USA. Selskapet har 

samordnet virksomheten i Norge og Storbritannia, og aktivitetene i Nord-

sjøen ledes fra selskapets europeiske hovedkontor i Tananger, utenfor Stavanger. ConocoPhillips er største utenlandske operatør på norsk sokkel. 

Selskapet står bak driften av Ekofisk-området og har attraktive eierandeler i blant annet Heidrun, Troll, Statfjord, Visund, Oseberg, Alvheim og Grane.

Samspill er vårt fortrinn



Møte m.m.m.

UTSTILLING OG BUTIKK

Yggdrasil er museets største møterom. 
Stort og luftig med alt teknisk utstyr. 

God plass til 70 møtedeltakere.

Mime er et mellomstort 
møterom med plass til 

30 møtedeltakere.

Urd passer for 
6-10 personer.

God mat topper møtet. 
Bølgen & Moi er en førsteklasses 

lunsjcafé og brasserie med 
smaksopplevelser i særklasse.

Velkommen til et spesielt
måltid inspirert av samspillet

mellom mat, drikke og
kunst.

Museets utstilling forteller om Norges 
eventyrlige oljehistorie.

Museumsbutikken 
har spennende gaver 

til store og små.

Opplev jordens 
utvikling gjennom 

de siste 
4,5 milliarder år.

Utsikten er fantastisk.

Atmosfæren også!

Museets filmsal er også egnet til 
møter og presentasjoner.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Selvsagt er stedet du arrangerer 
møtet avgjørende. Når du inviterer dine kollegaer, kunder og samarbeidspartnere 
til Norsk Oljemuseum møtes dere i omgivelser det ikke finnes maken til i Norge. 
Bruk vår erfaring til å arrangere et møte med mye mer!

Kontakt oss: Norsk Oljemuseum T: 51 93 93 00 F: 51 93 93 01 E: post@norskolje.museum.no www.norskolje.museum.no

MØTELOKALER

BØLGEN & MOI
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Verdier skapes lokalt

Lokal verdiskaping er et hovedmål for oss i SpareBank 1 SR-Bank. Og
ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får
anledning til å utfolde seg.

I en årrekke har vi vært regionens største støttespiller til lokal kultur og
idrett. Vi gjør det fordi slike aktiviteter skaper uerstattelige verdier på
lokalplanet. Verdier som gjør samfunnet vårt verd å leve i. Fordi kultur,
idrett og utfoldelse gir oss et samfunn som preges av overskudd.
Langt utover det økonomiske.

Alt på ett sted.  



www.oceaneering.no
Oceaneering AS, Jåttåvågen, 4030 Hinna        Tel: 51 82 51 00 Fax: 51 82 52 90



www.gdfsuezep.no

Helt siden 2001 har Gaz de France Norge opparbeidet en bunnsolid  
virksomhet med stor vekst. Fra 2009 går vi inn i en ny fase,  
nå under vårt nye navn GDF SUEZ E&P Norge. Og nå også som  
del av et av verdens aller største energiselskap.

Vi er en sentral aktør i GDF SUEZ sin målsetting om å doble konsernets  
olje- og gassreserver. Derfor vil vi være her langt inn i fremtiden,  
og noen av selskapets nære milepæler omfatter boring av vår første 
letebrønn som operatør på Pumbaa i 2009 og overtakelse av operatør-
skapet på Gjøa i 2010. Og derfor trenger vi stadig flere flinke folk.

Robust,  
det er oss!
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NORSK GASS TAR NYE VEIER 
GASSCO HAR ANSVAR FOR Å VIDEREUTVIKLE ET UNIKT SYSTEM FOR TRANSPORT AV 
NORSK GASS TIL EUROPA. ETTERSPØRSELEN ETTER NORSK GASS ER ØKENDE. VI I GASSCO 
HAR ANSVAR FOR AT TRANSPORTSYSTEMET UTVIDES OG VEDLIKEHOLDES. SLIK SIKRES 
STABILE ENERGILEVERANSER LANGT INN I FRAMTIDEN. WWW.GASSCO.NO
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steinariversen.no    Photo: Knut Bry/tinagent.com

Petro viser vei til 

mange spennende 

aktiviteter på museet.




