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Kanskje ditt barnebarn 
vil leke med oss en dag?
Det er vanskelig å spå fremtiden, men noen ting vet vi. For eksempel at vi med andeler i feltene Snøhvit, Njord, 
Fram og Gudrun – og som operatør på Gjøa – har sikret oss et langt og godt liv på norsk sokkel. 

Samtidig gleder vi oss til alt vi ikke vet om fremtiden. Mulige funn. Ny teknologi. Nye lisenser og operatørskap. 
Kort sagt: Alle mulighetene. 

Hva enn fremtiden på norsk sokkel måtte by på, med dagens portefølje, bransjens beste hoder og et av verdens
største energiselskap i ryggen, er vi i GDF SUEZ E&P Norge klare til å gyve løs på den. Og er vi riktig heldige, 
får vi ditt barnebarn med på laget om noen år.
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Valhallfeltet på strøm
med ny plattform

Valhallfeltet opereres av BP.  Partner er Hess Norge

Samtlige 8 plattformer på Valhallfeltet drives nå 100% med strøm fra land, de gamle 
gassturbinene er nedstengt for alltid. Det er første gang at strøm erstatter gass-
turbiner på et felt til havs. 

Strømmen kommer fra omformerstasjon på Lista gjennom en 294 km lang strøm-
kabel og miljøet skånes for utslipp på 280 000 tonn C02 og 250 tonn NOx hvert år.

Produksjonen fra vår nye produksjon- og boligplattform og vil ligge på rundt 65.000 olje-
ekvivalenter per dag. Anlegget er designet for 40 års drift og vi planlegger å produsere til 2050.
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Heller store tall enn store ord

Hess Norge har i flere år støttet gode og samfunnsnyttige prosjekter.  
Vi er en del av et globalt energiselskap, og er en bidragsyter til 
utvikling der vi er. Lokalt er vi spesielt opptatt av samarbeid og
sponsorstøtte til barne- og ungdomsarbeid, utdanning og idrett. 

vi heier på naboen vår i

11A
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ConocoPhillips er et av verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskaper med aktivitet 
i 30 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas. Virksomheten i Norge ledes fra selskapets 
kontor i Tananger utenfor Stavanger. Den norske forretningsenheten har nærmere 2000 ansatte.
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For over 40 år siden kom Norges første oljeproduksjon i gang – 
fra Ekofi sk-feltet. Gjennom samspill er det til nå skapt verdier for over 
1858 milliarder kroner fra dette og de andre feltene i Ekofi sk-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.

SAMSPILL
er vårt fortrinn
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Amerikanske ingeniører skapte 
historie 381 meter over bakken.

Nordmenn trives godt på dypt vann. Faktisk bedre enn noen andre. 
Dette har gjort oss til en respektert aktør på de mest utfordrende 
olje- og gassprosjektene verden noen gang har sett. Dette er en unik 
kompetanse som vil bli enda viktigere i årene som kommer. Fremtiden 
byr på mange spennende utfordringer på norsk sokkel. Utfordringer 
som kloke hoder og fl inke hender skal løse. VI BYGGER NORGE FRA BUNNEN
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Moving 
energy 
forward

nå etablerer vi oss i nord-norge.
Det gjør vi fordi vi ser en oljeregion i sterk vekst. Nord-Norge utgjør ett av de viktigste 
og mest spennende satsingsområdene for norsk olje- og gassindustri. Vårt nye kontor 
i Tromsø vil gi oss ytterligere ressurser til å lete etter mer energi og forfølge nye 
muligheter i de spennende nordområdene. Les mer om oss på dongenergy.no
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dong energy er blant de ledende energiselskapene i Nord-Europa, 
med hovedkontor i Danmark. Vår forretningsvirksomhet er basert på 

anskaffelse, produksjon, distribusjon og handel av energi og relaterte 
produkter i Nord-Europa. Konsernet har ca. 7000 medarbeidere og 

omsatte for DKK 67 milliarder (EUR 8,9 milliarder) i 2012.
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Ill.: Studio Slingshot

Høy letevirksomhet
Nye funn
Store utbygginger

En ansvarsfull partner

wintershall.no
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Norsk gasstransport til Europa  >>  pålitelig og framtidsrettet  www.gassco.no
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Energi virvler opp tanker og 
ideer som bringer oss videre.

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.  
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Uniquely qualifi ed to take on 
future challenges in the Arctic

With the industry’s longest history of Arctic experience, unparalleled 
capabilities, commitment to the environment and preservation of 
indigenous lifestyles, ExxonMobil is ready for new challenges in the Arctic.
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114.000 dykketimer:

99,84 %
operasjonell oppetid 

Oppetid er viktig for våre kunder! Når vi vet hvor kostbart det er å drifte en rigg eller et skip, er 
det avgjørende å ha dyktige operatører og pålitelig utstyr. Oceaneering hadde i 2012, på norsk 
sektor, 114.000 dykketimer med ROV og en oppetid på 99,84 %.  For våre kunder betyr dette 
trygghet, forutsigbarhet og god økonomi.

Jåttåvågen, Hinna - Postboks 8024 - 4068 Stavanger  
Tel: 51 82 51 00 - www.oceaneering.no

ROV SERVICES  |  PRODUCTS  |  PROJECTS  |  ASSET INTEGRITY  |  ADTECH

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.



127

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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PETROLEUM handler om  
arbeid, velferd og miljø
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.

INDUSTRI 
ENERGI
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oljeutvinning skal foregå på en forsvarlig måte. 
forsvar lig 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 for befolkningen i nærom

rådene blir størst mulig og med be tydelige lokale 
gevinster i form av varierte arbeidsplasser, skatte
inntekter, utdanningsmuligheter og lokal velferd. 

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. 




