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Total E&P Norge er landets tredje  
største olje- og gasselskap med over  
50 års virksomhet på norsk sokkel.

Martin Linge blir vårt første olje- og gassfelt  
som forsynes med strøm fra land. Den 163 km  
lange kabelen er et teknologisk gjennombrudd.  
Sammenlignet med bruk av gassturbiner viser
utregninger en reduksjon i lokale CO2-utslipp  
på 200.000 tonn hvert år. Tallet representerer  
utslipp fra 180.000 biler. 
 
Les mer på total.no

HEY-HO LET’S GO  Ill.: H
eadspin

 MARTIN 
   LINGE 
VIL BLI 
  DREVET
MED STRØM
 FRA LAND 
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Suncor – Norway ad
14.3 cm x 10.0 cm trim size, no bleeds, 4C – FINAL ART
Prepared by EMD  |  16-1124.20  |  February 16, 2016

We create
energy for a
better world.

suncor.com

Connecting What’s Needed 
with What’s Next™

oceaneering.com
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NORGE 
TRENGER 
OLJEINDUSTRIEN
En stor folkemengde sto 18. november sammen foran 
Oljemuseet i Stavanger for å støtte opp om oljeindustrien.
Det handler om å stå sammen i vanskelige tider. Vi stiller 
krav til regjeringen. Jo flere vi er jo mer innflytelse har vi. 
Sterkere sammen!

www.industrienergi.no
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www.exxonmobil.no



130

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.

CHEVRON, the CHEVRON Hallmark and HUMAN ENERGY are registered trademarks
of Chevron Intellectual Property LLC. © 2016 Chevron U.S.A. Inc. All rights reserved.

Document Name: CV-ASP-Z32208-A.indd

Client: Chevron

Product: ASP

Creative Tracking: CV2-ASP-Z32208

Billing Job: CV2-ASP-Z32208

Title: Norwegian Oil Museum Year Book 2016

Current Date: 4-5-2016 1:38 PM

Studio Artist: J Cochran

Proof #: 1

Print Scale: None Page 1 of 1

InDesign Version: CC

Inks:  Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

Document Path: Mechanicals:Chevron:CV-ASP:CV-ASP-Z32208:CV-ASP-Z32208-A.indd

Font Family: Interstate (Light, Bold; OpenType)

Links: CVARC-23853-207M-v2.tif (Library:Chevron:Artwork:CV-ARC:CVARC-23853-207M-v2.tif; 35%; 857 ppi; Up to Date), CV-01-001-M-P.psd (Library:Chevron:Art-

work-We Agree:Paper:CV-01-001-M-P.psd; 38.03%; 1051 ppi; Up to Date), CVCOR-HUMAN-6P.ai (Library:Chevron:Logos:CV-COR:CVCOR-HUMAN-6P.ai; 22.13%; Up to Date), 

CVCOR-10836A-M-0.tif (Library:Chevron:Artwork:CV-COR:CVCOR-10836A-M-0.tif; 18.24%; 6577 ppi; Up to Date)

Project Manager: Alison Thomas

Studio

Proofreader

Print Producer

Art Director

Creative Director 

Copywriter

Account 1

Account 2

Element: M-1/2P4C

Bleed: 143 mm w  x  100 mm h

Trim: 143 mm w  x  100 mm h

Safety: 143 mm w  x  100 mm h

Gutter: None

Color List: None

Solving energy challenges takes the 
right combination of technology and 
breakthrough thinking. At Chevron, 
we’re constantly applying technology in 
innovative ways to expand what’s possible. 
Like designing next-generation software 
to better analyze well data. Or improving 
3-D models to add unprecedented detail to 
seismic imaging. Advancements like these 
will keep the world moving forward for 
decades to come.  

Learn more at chevron.com

CHEVRON, the CHEVRON Hallmark and HUMAN ENERGY are registered trademarks
of Chevron Intellectual Property LLC. © 2016 Chevron U.S.A. Inc. All rights reserved.
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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





Besøk Valhall kulturminne 
www.kulturminne-valhall.no 

Eierne av Valhallfeltet er BP Norge og Hess

I nettportalen er det samlet et stort dokumentasjonsarbeid
som forteller historien og gjør den tilgjengelig for alle.

Kortfakta om innholdet på nettstedet:
Mer enn 60 spesialartikler
Intervjuer med sentrale aktører
Registrert og arkivert flere hundre hyllemeter med 
viktige dokumenter
Digitalisert og registrert mer enn 2000 bilder og cirka 30 filmer
Bøker, hefter, håndbøker og manualer som har tilknytning 
til Valhall og Hod
Cirka 50 tekniske tegninger
Bilde- og lydopptak fra NRKs arkiver
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