
olje- og gassfelt 
i norge
kulturminneplan

Harald Tønnesen
(f. 1947) er fagsjef ved Norsk 
Oljemuseum. Han er utdannet
sivilingeniør ved University of
Newcastle upon Tyne og har bred 
erfaring innen petroleumsindustrien.
Han startet karrieren hos 
Robertson Radio Elektro fulgt av
Rogalandsforskning og til sist som
forskningssjef i Esso Norge AS før
han gikk over til Norsk Oljemuseum.

Gunleiv Hadland
(f. 1971) er forsker ved Norsk 
Oljemuseum. Hadland er utdannet
cand. philol. med hovedfag i historie
fra Universitetet i Bergen. Hoved-
oppgaven hadde tema kraftutbyg-
ging og naturvern. Han har tidligere 
arbeidet med prosjekter for blant
annet Norsk Teknisk Museum og
for Norges vassdrags- og energi-
direktoratet (NVE).

olje- og gassfelt i norge  kulturm
inneplan

Denne boken er et oppslagsverk som gir en lettfattelig oversikt over 

samtlige områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel.  

Den beskriver også utviklingen som har foregått fra 1960-årene og frem 

til i dag, både med hensyn til hvilke forutsetninger som lå til grunn for 

at Norge kunne utvikle seg til en olje- og gassnasjon, myndighetenes 

rolle og den rivende teknologiske utviklingen. 

Boken fungerer også som en kulturminneplan for olje- og gassnæringen 

og gir grunnlag for prioritering av offshoreinstallasjoner med nasjonal 

verneverdi som bør dokumenteres. Den bidrar til økt bevissthet om 

oljeindustriens kulturminneverdier og den videre forvaltningen av disse.
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Rev er et gass- og kondensatfelt som ligger i blokk 
15/12 nær grensen til britisk kontinentalsokkel, 
fire km sør for Vargfeltet. Feltet ble påvist av Norsk 
Hydro i 2001. Talisman Energy Norge overtok som 
operatør da selskapet kjøpte PGS sitt datterselskap 
Pertra i 2005. Produksjonen fra Rev er antatt å vare 
mellom 3 og 7 år. 

Reservoar og utvinningsstrategi
Reservoaret har en oljesone med gasskappe og er i 
sandsten av senjura alder, rundt en saltstruktur på 
om lag 3.000 meters dyp. Trykkmålinger har vist at 
det er kommunikasjon med Vargfeltet. Feltet blir 
produsert ved trykkavlasting. 

Transport
Gass og kondensat fra feltet blir transportert i en 
93 km lang rørledning til Armadafeltet, og derfra til 
Seal Sands ved Teesside i Storbritannia gjennom det 
britiske rørledningsystemet Central Area Transmis-
sion System (CATS). 

Utbyggingsløsning
Feltet er bygget ut med havbunnsrammer som er 
koblet opp mot Armadaplattformen på britisk sokkel.
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Rev
Blokk 15/12 
Utvinningstillatelse 038 C 
Tildelt 2006 

Utvinnbare reserver totalt 6,9 mrd. Sm³ gass
 4,9 mill. Sm³ kondensat
 0,3 mill. tonn NGL
Gjenværende 31.12.2010 3,1 mrd. Sm³ gass
 3,3 mill. Sm³ kondensat
 0,3 mill. tonn NGL

Funnår 2001
Godkjent utbygget 15.06.2007
Produksjonsstart 24.01.2009
Operatør Talisman Energy

Rettighetshavere
Talisman Energy Norge AS 70,00 %
Petoro 30,00 %

Planlagt utbygging av Revfeltet. Illustrasjon: Talisman Energy Norge AS




