
Foto: Stig Johansen

Ula markerte 25 års produksjon 6. oktober 2011

Ula skulle vært stengt, lukket og glemt for flere år siden.
I stedet kan feltet leve til 2028, muligens lenger.

Det er allerede hentet ut tre ganger mer olje enn opprinnelig 
forventet. Dyktige medarbeidere, nye teknologiske løsninger 
og tilkobling av små nabofelt har æren for den 
fantastiske utviklingen.

Lykkes vi videre med vekselvis injeksjon av 
vann og gass for å drive ut mer olje fra Ula, 
kan feltet produsere utover lisensperioden 
som utløper i 2028. Ula partner:

Foto: Stig Johansen

N
o
rsk O

ljem
u
seu

m
  Å

rb
o
k 2

0
11

NORSK OLJEMUSEUM
ÅRBOK 2011



Annonser



144

Om 30 år arbeider barne
barnet ditt hos oss.
Langsiktighet kan være et ord å pynte seg med. Men det kan også være en vilje, en visjon – slik som hos oss  
i GDF SUEZ E&P Norge. Vi tror på å delta i olje- og gass produksjonen på norsk sokkel. Det er positivt for både 
oss, våre ansatte og samfunnet. 

Vi har vært her i 10 år. Det er både et lite jubileum og en begynnelse på noe stort og varig. At vi nå har fått 
operatør ansvaret på Gjøa-feltet, gjør oss enda sterkere motivert. Vi vil bidra – i dag, i morgen, i mange tiår 
framover. 

Og vi vil være i front. På helse, miljø og sikkerhet. På teknologiske løsninger. På det å tenke nytt, skape noe nytt, 
være en foretrukket arbeidsgiver og en solid, troverdig aktør i det store bildet. Vi gleder oss!



145



146

Hvordan skal vi klare å skaffe energi til en økende verdensbefolkning, uten å ødelegge vår felles klode?
Svaret på dette spørsmålet krever de aller beste hjernene. Mange av dem jobber hos oss allerede. Men 
de talentene som engang vil få feire at oppgaven er løst, er kanskje i dag mest opptatt av dragen Kosinus, 
legoklosser og dataspill. Det er i midlertidig ikke en dårlig start. Vi kaller dem morgendagens helter.
 
Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Men ikke bare har vi behov for noen å se opp til, noen som kan 
bidra med store opplevelser innen kultur og idrett. Verden står foran store utfordringer som vi trenger høyt 
spesialisert fagfolk til å løse. Derfor støtter vi morgendagens helter innen idrett, kultur og ikke minst utdanning. 
Til glede for oss selv og andre.

 
morgendagenshelter.no          

Vil du være med å løse  
energiutfordringene,  
er oljebransjen et godt 
sted å begynne.

Foto: O
le Jørgen Bratland
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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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Swift and dramatic changes in business conditions, stricter regulations, 
intense public scrutiny: managing risk has never been more critical 
– and more complex.

Through our extensive, worldwide experience in risk management within the offshore energy 
and maritime industries, we understand risk at all levels from the detailed technical through to 
long-term business strategy, helping you to handle the complexity of risk.

www.dnv.com

HANDLE THE 
COMPLEXITY
OF RISK

THE POWER TO

Classification • Verification • Technology qualification • Safety, health and environmental risk management • Enterprise risk
management • Asset risk management
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With us
you shape
the future. 
Every day.

KOLON | Foto: Odd Inge Worsøe | 122926

Our activities on the Norwegian Shelf are high. 
In E.ON Exploration & Production we continuously create 
opportunities for the company. We have a strong production
growth in Norway, and our goal is to be part of the whole 
value-chain – from exploration and development to production. 
We create energy, professionally and personally. 
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Når produksjonen på Goliat-feltet starter opp 

mot slutten av 2013, er dette en milepæl i norsk 

oljehistorie: For første gang utvinnes olje fra 

Barentshavet. Goliat-utbyggingen har en samlet 

prislapp på rundt 30 milliarder kroner og vil gi 

150 til 200 nye arbeidsplasser både offshore 

og på land. Nytt drifts-og regionskontor åpner 

i Hammerfest våren 2013. Allerede nå trenger 

vi nyutdannede akademikere og fagutdannede. 

Med eierskap i Goliat, Skrugard og Havis ser vi 

fram til minst 30 års aktivitet i Barentshavet

www.eninorge.com
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Culture opens 
your mind

Hvordan tror du verden hadde vært hvis alle tenkte 
helt likt? Likte de samme tingene? Hørte på den samme  
musikken? Leste den samme boka?

Sannsynligvis ville tilværelsen ha vært uutholdelig kjedelig.

Som sponsor for mange kulturarrangement vet vi i olje-  

og gasselskapet TOTAL at et rikt og variert kulturliv stimulerer  

til kreativitet. Gode løsninger kommer ikke fra et sted hvor  

alle tenker likt. Derfor er TOTAL en stolt kultursponsor. 

M
elvæ

r&
Lien Idé-entreprenør   Foto: A

nne Lise N
orheim

www.total.no

1893_TOT_ann årbok NOM_2012_02_10_tm.indd   1 10.02.12   10.17
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Norsk gass til Europa  >>  pålitelig og fremtidsrettet  •  www.gassco.no

Vinnerbilde  i Gasscos foto-
konkurranse 2010 “Fang energi!”. 
Fotograf: Hanne Grønnestad 
(17 år)    

Vi dyrker talent og 
kreativitet blant våre ansatte 
og i samfunnet rundt oss.
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INNOVA AS er en ledende leverandør av utstyr og tjenester til
undervannsindustrien i Norge og internationalt.

Realising ideas

Besøksadress:
Postadresse:

Telefon:
E-post:

Internett:
  

Jakob Askelandsvei 13, 4314 Sandnes
P.O. Box 390, 4067 Stavanger
+47 51 96 17 00. Fax + 51 96 17 01
post@innova.no
www.innova.no

Teknologi og løsningerTeknologi og løsninger
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www.dongenergy.no

DONG Energy er Danmarks statseide energiselskap 
med stor aktivitet i Norge. Vi er operatør og partner i 
flere produserende felt i Nordsjøen og Norskehavet, 
og har nå startet aktivitet i Barentshavet. 

 

et ledende 
energiselskap
I nord-europa

oktan.no

Neste trekk handler ikke bare om evnen til å se veien 
videre – det handler også om mulighetene til å ta 
steget. Ikke bare for talentene, men også for de som 
beriker oss, de som har noe helt spesielt å gi. 
I Halliburton vil vi gi noe tilbake. I tillegg til å sponse 
kultur- og sportsarrangementer, støtter vi derfor  
foreninger, lag og institusjoner. Slik får vi også vist 
hvem vi er og hva vi står for. Vi synes det er et klokt 
trekk. Det neste er ditt.

Trekket er ditt
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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.  

PETROLEUM HANDLER OM ARBEID, VELFERD OG MILJØ

INDUSTRI 
ENERGI

Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år  
handlet om kompetanse, arbeidsplasser, 
verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke 
minst handler det om milliarder i inntekter 
til fellesskapet og pensjonsfondet. Og det 
handler om fiskeri, turisme og miljø.

Forsvarlig aktivitet vil gi viktige kompetanse-
arbeidsplasser, et bredere næringsgrunnlag og 
flere bein å stå på for kommende generasjoner 
og for enda flere lokalsamfunn langs kysten vår.

Industri Energi vil arbeide for at ringvirkningene 
fra petroleumsvirksomheten også kommer 
befolkningen i nærområdene til gode, i form 
av varierte arbeidsplasser, skatteinntekter, 
lokal velferd, utdanningsmuligheter og annen 
infrastruktur. 

Industri Energi vil presse på for verdens 
strengeste krav til oljeutvinningen. Uansett 
hvor. Det handler om sikkerhet for de ansatte  
og trygghet for miljø, fiskeri og livet i havet.

www.industrienergi.no
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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

M
ade in Norway

steinariversen.no    Photo: Knut Bry/tinagent.com

Petro viser vei til 

mange spennende 

aktiviteter på museet.

Det er det vi gjør 
og ikke det vi sier 
som forteller hvem vi er.

Kursen våre liv tar bestemmes av valgene vi gjør. Kunnskapen 
vi tilegner oss på veien hjelper oss bare å ta de rette valgene 
videre. Maersk Oils kunnskap om Nordsjøen bygger på 40 års 
lete-, utvikling- og produksjonsvirksomhet – og gjør at vi tar 
de rette valgene i Norge i mange, mange år fremover.

Å støtte forskning og formidling av kunnskap omkring olje og 
gass, og ikke minst Norsk Oljemuseum, blir derfor en naturlig 
konsekvens av det valget.
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Et hav av muligheter

 
 
         OLF Oljeindustriens Landsforening er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for  
          oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. OLF er en landsforening  
         i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

Mer enn 40 år er gått siden olje- og gassvirksomheten  

startet på norsk sokkel. Med tiden har petroleumsindustrien utviklet  

seg til å bli landets viktigste næring og den største bidragsyteren 

til utviklingen av velferdssamfunnet. Vår oppgave er å jobbe for en 

sterk og fremtidsrettet olje- og gassindustri slik at norsk sokkel  

forblir et attraktivt område for investeringer.
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SamSpill
er vårt fortrinn

For over 40 år siden kom Norges første oljeproduksjon i gang – 
fra Ekofisk-feltet. Gjennom samspill er det til nå skapt verdier for 
over 1858 milliarder kroner fra dette og de andre feltene i Ekofisk-
området. Nå forbereder vi de neste 40 årene.

Vi ser framover – og nordover. Vi har ambisjoner om å vokse
på norsk sokkel og fortsatt være en nøkkelspiller.

drivkraft • foto: K
jetil A

lsvik

ConocoPhillips er et av verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskaper med aktivitet i nesten 30 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. 
Virksomheten i Norge ledes fra selskapets kontor i Tananger utenfor Stavanger. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. 

Selskapet står bak driften av feltene i Ekofisk-området og har eierandeler i felter som Heidrun, Visund, Oseberg, Grane, Troll, Alvheim og Huldra.
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www.oceaneering.no
Oceaneering AS, Jåttåvågen, 4030 Hinna        Tel: 51 82 51 00 Fax: 51 82 52 90
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Foto: Stig Johansen
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Det er allerede hentet ut tre ganger mer olje enn opprinnelig 
forventet. Dyktige medarbeidere, nye teknologiske løsninger 
og tilkobling av små nabofelt har æren for den 
fantastiske utviklingen.

Lykkes vi videre med vekselvis injeksjon av 
vann og gass for å drive ut mer olje fra Ula, 
kan feltet produsere utover lisensperioden 
som utløper i 2028. Ula partner:
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