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Norsk o ljemuseum

årbok 2017

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.

Årbok 2018
Norsk Oljemuseum
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Vår Energi er optimisme

Vår Energi er fra første dag en ledende aktør på norsk sokkel. Vi er store – og skal 

bli større. Vi tror på norsk olje og gass. Vi er trygge på kraften i  medarbeiderne våre, 

på kompetansen,  innovasjonsevnen og   teknologien. Vår Energi har ambisjoner og 

 kapasitet til å levere på omfattende vekstplaner i Norge.



ANNONSEr

Måten mennes ker og industri bruker energi på endrer seg stadig. Dette 
betyr at vi, som produ sent og leverandør av energi, også må endre oss i 
takt med samfunnet. Shells historie i Norge startet i 1912 med distri busjon 
av lampeolje via hest og kjerre. I dag er vår største salgsvare naturgass, 
som utvinnes på tusen meters havdyp utenfor norskekysten før den 
eksporteres gjennom rør til Europa.

Vår historie er bygget på innovasjon, teknologiutvikling og omstilling. 
Dette er erfaring og kompetanse vi tar med oss inn i en fremtid hvor 
verden trenger mere og renere energi.

#makethefuture
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ANNONSEr

Les mer på 
equinor.com/morgendagenshelter

Heia alle 
som har 
funnet 
sin egen 
verden.
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ANNONSEr
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ANNONSEr

Connecting What’s Needed with What’s NextTM

oceaneering.com

24/7 Manned onshore support
Optimize your operations and  
increase collaboration

Connecting What’s Needed with What’s NextTM
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ANNONSEr

I 2019 feirer vi 15 år
på norsk sokkel
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ANNONSEr

www.wintershall.no

En ny stjerne på 
norsk sokkel

Nova er et oljefelt ca 50 km vest for Florø. Wintershall er 
operatør for feltet som vil gi mye aktivitet i området. Nova 
skal bygges ut med to havbunnsrammer som blir knyttet 
til den nærliggende Gjøa-plattformen.
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ANNONSEr

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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ANNONSEr

Luften dirrer av forventning. Lidenskap for å finne nye løsninger kommer 
tidlig. Det er akkurat nå framtiden skapes.

Gassco - sikrer energiforsyning  >>  gassco.no

iversenskogen.no    Foto: oyvindsatre.no
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Takk til våre sponsorer
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Takk til våre sponsorer!
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Takk til våre sponsorer!

ANNONSEr
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