
NORSK OLJEMUSEUM
ÅRBOK 2014



Annonser



94

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. 
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NORSKOLJEOGGASS.NO

Barentshavet er det største og mest lovende området vi har når  
det gjelder uoppdagede, gjenværende ressurser på norsk sokkel.  
Nå står vi ved inngangen til det som kommer til å bli en ny  
og spennende epoke, både for vår industri, og for hele landet.

ET HAV AV  
MULIGHETER

Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil
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Produksjonen startet i 1982. Den gangen bestod feltet av en bolig-
plattform, en produksjonsplattform  og en boreplattform. Utsiktene var 
ca 20 års levetid basert på 247 millioner fat produserbare reserver. 
I dag har feltet åtte plattformer og har allerede produsert rundt en 
milliard fat oljeekvivalenter. - Valhall er i stadig utvikling.

I løpet av fjerde kvartal 2015 åpner nettstedet Vallhall kulturminne.
Her vil det være mange bilder, tegninger, artikler, intervju, filmer, kort sagt 
det aller meste om feltet fra lisenstildelingen i 1965 og frem til oppstarten 
av den nye produksjons og boligplattformen i januar 2013.  

www.kulturminne-valhall.no 

Valhallfeltet opereres av BP Norge, partner er Hess Norge

Valhallfeltet 1982
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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

Foto: johanneswberg.com
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Samspill 
er vårt fortrinn
Vi fortsetter å skape verdier og levere på våre forpliktelser! 45 års samlet 
verdiskaping fra Ekofisk-området beløper seg til formidable 2000 milliarder kroner.  
Nå har vi investert i nye plattformer og nye brønner – og verdiskapingen vil fortsette  
i flere tiår.  Vi ser framover – og nordover. Vi har ambisjoner om å vokse på norsk  
sokkel og fortsatt være en nøkkelspiller. 

Det er ikke bare hva vi gjør. Det er hvordan vi gjør det.

conocophillips.no
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W e  h e l p  s h a p e  t h e 
f u t u r e  o f  e n e r gy

DONG Energy is one of the leading energy groups in Northern Europe. Our business is 

based on procuring, producing, distributing and trading in energy and related products  

in Northern Europe. DONG Energy has around 6,500 employees and is headquartered  

in Denmark. The Group generated DKK 73 billion (EUR 9.8 billion) in revenue in 2013.  

For further information, see www.dongenergy.com 

www.dongenergy.no

DONG_Oljemuseet_143x205_jan2015.indd   1 12-01-2015   15:54:32
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Ill.: Studio Slingshot

Wintershall Norge er et av de raskest voksende olje- og gasselskapene 
på norsk sokkel. I 2013 overtok vi operatørskapet for Brage-feltet og fikk 
med det vår første produksjonsplattform i Norge. I 2015 fortsetter vi 
veksten med overtakelsen av operatørskapet for undervannsfeltet Vega.   

Les mer på wintershall.no 
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Kundeservice

Ring oss på 02002
Åpent 7 – 24, 365 dager i året

sr-bank.no
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www.exxonmobil.no

Uniquely qualified to take on
future challenges in the Arctic
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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.

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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eni norge har lang erfaring fra olje- og gassvirksomhet i Norge. Gjennom nesten 50 år 
har vi utviklet oss til å bli en av de største aktørene på norsk sokkel, med aktivitet både i 
Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

eni norge er i stadig vekst og har et langsiktig perspektiv på virksomheten i Norge. 
Barentshavet er et viktig satsningsområde for oss. Som operatør for Goliat, det første 
oljefeltet i Barentshavet, er vi med på å skape industrihistorie i vår nordligste landsdel. 

eninorge.com

spennende horisont, 
          langsiktig perspektiv

eni norge – innovatør i Barentshavet
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Klar for framtiden.
Framtiden er aldri lett å spå. Men en ting vet vi; at operatørskapet  
på Gjøa har gitt oss et solid utgangspunkt for vår videre 
satsing på norsk sokkel. Vi er ikke så rent lite stolte av det 
Gjøa leverer, dag inn, dag ut. Gjennom tre år har driften vært 
stabil og sikker, regulariteten er høy og resultatene er sterke. 

Andelene våre i Snøhvit, Njord, Fram og Gudrun kompletterer 
bildet av GDF SUEZ E&P Norge som et selskap å regne med 
framover.

Og uansett hva morgendagen måtte by på; med en spennende  
leteportefølje, engasjerte kolleger og et av verdens største  
energiselskaper i ryggen, er vi klare for å gripe mulighetene!



Foto: Kimm Saatvedt

storetingpågang.no

Noen ganger trengs spesialkunnskap som  
få har. Chisom Onubogu er petrofysiker  
i Total og en av dem med slik kunnskap. 

Vannmetning. Porøsitet. Permeabilitet.  
Uvanlige begreper for de fleste – dagligdagse  
for Chisom. Hun er nemlig ansvarlig for  
tolkning av petrofysiske data fra våre felt.  
Hennes beregninger forteller hvor mye  
olje og gass vi kan forvente å finne 
i dypet. Samtidig som vi leter videre  
etter nye olje- og gassforekomster,  
er Total godt i gang med utbyggingen  
av Martin Linge-feltet i Nordsjøen. 

Vi er Total, et av verdens største  
olje- og gasselskap, med 50 års 
erfaring i Norge. 

Du går i dybden 
når du har store 
ting på gang




