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Norsk oljemuseum

årbok 2016

Årboken er Norsk Oljemuseums viktigste, årlige publikasjon. Den tar for 
seg et bredt spekter av aktuelle tema knyttet til petroleumsnæringen og 
museets virksomhet. Artiklene er skrevet både av museets egne ansatte 
og eksterne bidragsytere. Museets årsmelding og regnskap er også å 
finne i årboken.
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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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Maria er et subsea-felt lokalisert på 300 meters dyp i 
 Norskehavet. To installasjoner på havbunnen skal kobles 
til  eksisterende  platt former i området og har planlagt 
 produksjonsstart i 2018. 

Den smarte utbyggingsløsningen  forlenger  levetiden til 
 eksisterende infrastruktur, gir  mer aktivitet i  Norges  viktigste 
næring og bidrar til  verdiskaping som  kommer hele det 
 norske samfunnet til gode.  
 
 
Les mer på wintershall.no/maria
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Vi forsyner verden med energi
på en ansvarlig måte.
I ConocoPhillips er vi opptatt av å finne og produsere oljen og gassen
som verden trenger. Det er vår oppgave. Vi gjør det med grunnlag 
i våre SPIRIT-verdier – Sikkerhet, Personer, Integritet, Rettskaffenhet 
og ansvar, Innovasjon og Teamarbeid. Slik løser vi oppgaven.

Vil du vite mer – besøk
conocophillips.com og conocophillips.no
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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

NORSKOLJEOGGASS.NO
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DIGITALIZATION AND AUTOMATION 
THROUGH COLLABORATION AND STANDARDIZATION

www.epim.no
BY THE INDUSTRY, FOR THE INDUSTRY

A collaboration arena for best possible fl ow of information
between operators, partners, authorities and other stakeholders.
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Prosjekt Fantasi er en idékonkurranse i regi av Statoil og fem norske 
vitensentre der barn og unge ble invitert til å finne opp framtiden.

Morgendagens utfordringer 
trenger morgendagens helter.
Vi har funnet 11 av dem.
Besøk “Prosjekt Fantasi” – en utstilling der barn og unge finner opp framtiden. 
Se 11 fantastiske oppfinnelser på Vitenfabrikken i Sandnes, august - oktober 2017.
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Connecting What’s Needed with What’s NextTM

oceaneering.com

Connecting What’s Needed with What’s NextTM

Connecting What’s Needed with What’s NextTM

Connecting What’s Needed with What’s NextTM

NORGE  
TRENGER  
OLJEINDUSTRIEN
En stor folkemengde sto 18. november 2016 
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! Meld deg inn nå!
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Vi skaper det
ledende

uavhengige lete-
og produksjons-

selskapet

Unlocking potential
Maersk Oil is an agile mid-sized 
exploration and production 
operator and partner of choice. 

With a track record of 
innovation and technical 
expertise coupled with 
outstanding project execution,  
Maersk Oil is engineering the 
future of oil and gas.

www.maerskoil.com
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telefon 51 93 93 00 
norskolje.museum.no

...og det er enda mer spennende
på innsiden for kurs, konferanser
og andre perfekte arrangementer
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