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ALGEMENE INFORMATIE 

Inwoner aantal  : 5 374 807 op 01/07/2020 

Bevolkingsdichtheid : 13,93 inwoners per km2 
Hoofdstad  : Oslo (90% van de bevolking woont in het zuiden van Noorwegen) 
Andere grote steden : Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen 
Valuta   : De Noorse kroon (NOK); €1 = 10,6553 NOK / 1NOK = €0,093781 

MARKTBESCHRIJVING 

INLEIDING 

In 1969 ontdekte men voor het eerst belangrijke olie- en gasvelden in het Noordzeegebied (Ekofisk). Daarna 

heeft de industrie zich geleidelijk verder naar het noorden uitgebreid met ontginningen in de Noorse Zee 

en de Barentszzee. 

 

Door de jaren heen heeft Noorwegen een internationale faam verworven voor zijn gespecialiseerde 

knowhow op gebied van ontginning en productie van olie en gas in diepzeewater. 

 

Noorwegen is ’s werelds 11e belangrijkste olie-uitvoerder en 15de belangrijkste olieproducent. Wat gas betreft 

bekleedt het als uitvoerder een 3de plaats en als producent een 7de plaats op de wereldranglijst. In West-

Europa beschikt Noorwegen over de grootste gasreserves. 

 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

 

De Noorse olie- en gassector wordt echter door de dalende olieprijzen met uitdagingen geconfronteerd. De 

petroleumindustrie is van groot belang voor de activiteit in verschillende sectoren in het land en het 

werkgelegenheidseffect is dan ook niet gering. In 2019 waren ongeveer 225.000 mensen zowel direct als 

indirect werkzaam in de sector. 

  

 
1 Op 09/09/2020 verkregen via https://www1.oanda.com/currency/converter/ 

https://www1.oanda.com/currency/converter/
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In 2019 bedroeg de totale netto kasstroom van de overheid uit de aardolie-industrie 257 miljard NOK. Voor 

2020 wordt deze geschat op bijna 98 miljard NOK. Dat de schatting voor 2020 is ongeveer 159 NOK lager is, 

komt voornamelijk door de lagere olie- en gasprijzen en de COVID-19-pandemie. 

 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

 

Verwachte netto overheidskasstroom uit petroleumactiviteiten (in miljard NOK) 

 2019 2020 

Belastingen 133.5 32.5 

Milieubelasting en areaalvergoeding 6.9 7.3 

Netto kasstroom van SDFI 96.5 42.3 

Equinor dividend 20.0 15.7 

Netto overheidskasstrooom 256.9 97.8 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

 

Marco-economische indicatoren voor de petroleumsector 1971-2020 

 
Opgedateerd: 12.05.2020 

Bron: Statistics Norway (National accounts), Ministry of Finance (The Revised National Budget 2020) 
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PRODUCTIE 

Eind 2019 waren er 87 velden in gebruik, 66 in de Noordzee, 19 in de Noorse Zee en 2 in de Barentszzee. In 

2019 startten 4 nieuwe velden hun productie op. 

 

In de 50 jaar dat Noorwegen zijn petroleumactiviteiten uitvoert, is ongeveer 48% van de geschatte totale 

winbare hulpbronnen op het continentaal plat geproduceerd en verkocht. Er zijn dus nog veel middelen 

over en men verwacht dat het activiteitenniveau op het Noorse vlak dan ook de komende 50 jaar hoog zal 

blijven. 

 

In 2019 produceerde Noorwegen 214,0 miljoen m³ aan verhandelbare olie-equivalenten. Ter vergelijking: de 

totale productie bedroeg 227,3 miljoen m³ in 2018 en 264,2 miljoen m³ in het recordjaar 2004. 

 

De olieproductie was in 2019 vijf procent lager dan in het voorgaande jaar. De natuurlijke afname van de 

productie van volgroeide velden werd niet gecompenseerd door het hele jaar door nieuwe velden in bedrijf 

te nemen. Op het einde van het jaar was er echter een aanzienlijke productiestijging door de opstart van 

het Johan Sverdrup-veld. 

 

In 2019 was de gasproductie hoog. De totale afzet van gas bedroeg 115,2 miljard m³, ongeveer vijf procent 

lager dan in 2018.  

 

Vanwege de buitengewone situatie in verband met COVID-19 en de dalende vraag naar olie, hebben de 

Noorse autoriteiten besloten de productie van ruwe olie te verminderen om zo de oliemarkt sneller te 

helpen stabiliseren. Noorwegen besloot dat men in juni per dag ongeveer 40.000 m³ mocht produceren en 

iets meer dan 21.000 m³ per dag voor de tweede helft van 2020. Die inperking loopt eind 2020 af. 

 

Historische en verwachte productie in Noorwegen, 1970-2024 

 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 
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Het productieprofiel van een typisch olieveld vertoont een snelle stijging tot een maximale 

productiesnelheid, daarna een stabiele productieperiode (de plateaufase) gevolgd door een geleidelijke 

daling van de productie. Zonder verdere investeringen zal de olieproductie snel afnemen, en zelfs met 

aanzienlijke investeringen om het herstel te verbeteren, kan het moeilijk zijn om de productie van een veld 

op peil te houden. 

 

Zonder nieuwe velden of grootschalige investeringen in bestaande velden zou de olieproductie van het 

Noorse plat blijven dalen. Gezien de hoge ontwikkelingsactiviteit in de afgelopen jaren, zal de olieproductie 

naar verwachting aanzienlijk toenemen in 2020, zelfs met inperking van de (gereguleerde) productie van 

ruwe olie, gevolgd door een kleinere stijging in de daaropvolgende jaren. Productie uit nieuwe velden die 

in bedrijf komen, zal de afname van de productie uit verouderde velden compenseren. Het toekomstige 

productieniveau is onzeker, en dat werd versterkt door COVID-19 en lage olieprijzen. Het hangt af van 

initiatieven die op de velden worden geïmplementeerd, ontdekkingen waarvan wordt besloten dat ze 

worden ontwikkeld en wanneer ze op gang komen. Nieuwe ontdekkingen, hoe groot ze zijn en hoe en 

wanneer ze worden ontwikkeld, zullen in de loop van de tijd ook van invloed zijn op het productieniveau. 

 

Productiegeschiedenis en prognose verdeeld per resourcecategorie, 2015-2030 

 
Opgedateerd: 12.05.2020 

Bron: Norwegian Petroleum Directorate 
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EXPORT 

Noorwegen is een kleine speler op de wereldwijde markt (een productie van ruwe olie die ongeveer 2% van 

de wereldwijde vraag dekt en een productie van aardgas die ongeveer 3% van de wereldwijde vraagt). 

Daarentegen is Noorwegen als exporteur een belangrijk land. Het is de derde grootste exporteur van 

aardgas ter wereld, na alleen Rusland en Qatar. Noorwegen levert tussen 20-25% van de gasvraag in de EU. 

Bijna alle olie en gas die op het Noorse plat wordt geproduceerd, wordt geëxporteerd. Gecombineerd zijn 

olie en gas gelijk aan ongeveer de helft van de totale waarde van de Noorse export van goederen. Dit maakt 

olie en gas tot de belangrijkste exportgoederen in de Noorse economie. 

 

De totale exportwaarde van ruwe olie en gas bedroeg in 2019 ongeveer 424 miljard NOK, of ongeveer de 

helft van de totale waarde van de Noorse goederenexport. In 2019 was olie goed voor een aanzienlijk groter 

aandeel in de totale exportwaarde in vergelijking met de productie van aardgas. 

 

De Noorse olieproductie bereikte zijn hoogtepunt in 2001 met een totale vloeistofproductie van 3,4 miljoen 

vaten olie-equivalenten per dag. De vloeibare productie is in de periode van tien jaar tussen 2001 en 2011 

met gemiddeld 5% per jaar gedaald. De productie is de afgelopen 5 jaar stabieler geweest. In 2019 bedroeg 

de vloeibare productie ongeveer 1,7 miljoen vaten olie-equivalenten per dag. Noorwegen dekt momenteel 

ongeveer 2% van het wereldwijde olieverbruik. 

 

Exportwaarde van Noorse petroleum, 1971-2019 

Bron: Statistics Norway, table 08800 
 
In 2019 exporteerde Noorwegen ongeveer 66 miljoen m³ ruwe olie (1,1 miljoen vaten per dag) rechtstreeks 
naar andere landen in Europa. 12,5 miljoen m³ ruwe olie (0,2 miljoen vaten per dag) werd geleverd aan 
faciliteiten op het vasteland in Noorwegen. Afnemers van olie zijn voornamelijk raffinaderijen waar de olie 
wordt omgezet in brandstof en andere olieproducten. 
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Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Noorse olie- en gasindustrie pagina 9 van 23 

INVESTERINGEN 

Noorwegen heeft grote investeringen gedaan in ontginning, exploratie, transport infrastructuur en onshore 

faciliteiten. Daarnaast worden er aanzienlijke investeringen gedaan in de productie van velden om zo het 

herstel te verbeteren en de levensduur van de velden te verlengen.  

 

In 2019 bedroegen de investeringen, exclusief exploratie, ongeveer 150 miljard NOK. De totale investeringen 

zullen in 2020 naar verwachting met ongeveer 10 procent afnemen. Dit betekent dat investeringen in de 

petroleumsector ongeveer 20 procent uitmaken van de totale investeringen in productief kapitaal in 

Noorwegen. Dit is veel meer dan bij enige andere industrie in Noorwegen. Zelfs de kleinere offshore-

projecten zijn vergelijkbaar met de grootste industriële investeringen op het vasteland van Noorwegen. 

 

Vier nieuwe velden zijn in 2019 gestart met de productie: Oda, Utgard, Trestakk en Johan Sverdrup. Eind 

2019 waren nog eens 13 velden in ontwikkeling.  

 

In 2019 werden zeven plannen voor ontwikkeling en exploitatie ingediend bij de autoriteiten. Dit aantal 

omvat ook Hywind Tampen voor Gullfaks en Hywind Tampen voor Snorre2. Meerdere grotere projecten op 

in bedrijf zijnde velden en nieuwe veldontwikkelingen, dragen bij aan een relatief stabiel activiteitenniveau 

in de komende jaren. 

 

Investeringen verdeeld naar veldstatus 

 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

 

  

 
2 https://www.equinor.com/en/what-we-do/hywind-tampen.html  

https://www.equinor.com/en/what-we-do/hywind-tampen.html
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Investeringen verdeeld per categorie 

 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

 

PETROLEUMFONDS – THE GOVERNMENT PENSION FUND 

Het Staatspetroleumfonds werd in 1990 opgericht om de inkomsten gegenereerd van petroleumactiviteiten 

te investeren voor toekomstige generaties. De eerste transfer van de petroleuminkomsten gebeurde in 1995. 

 

In 2006 is het National Petroleum Fund officieel van naam veranderd naar The Government Pension Fund 

Global. Het is vandaag het belangrijkste pensioenfonds in Europe en 2de belangrijkste in de wereld. Het 

fonds wordt beheerd door Norges Bank Investment Management (NBIM), dochter van de Nationale Bank 

Van Noorwegen (Norges Bank) onder toezicht van het Ministerie van Financiën. 

 

Per 1 januari 2019 was de marktwaarde van het fonds goed voor 9.469 miljard NOK. Op 25 oktober 2019 

werd de magische grens van 10.000 biljoen NOK bereikt Er wordt jaarlijks van dit fonds een bedrag (rond 

de 3%) van de totale waarde overgeheveld om het deficitair staatsbudget in evenwicht te houden. 

 

De staatsinkomsten van de petroleumsector komen voornamelijk uit bedrijfsbelastingen van 

petroleumbedrijven (bedrijfsbelasting van 28% plus de speciale petroleumbelasting van een bijkomende 

50%; m.a.w. een totaal belastingpercentage van 78%), inkomsten uit direct ownership via SDFI (State’s Direct 

Financial Interest) en dividenden van het gedeeltelijke overheidsbedrijf Equinor. 
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STRUCTUUR 

De Noorse regering is in principe eigenaar van alle inkomstbronnen die op, aan en onder de zee gelegen 
zijn, in de geografische regio, gekend als het Noorse continentale plat. Sinds 1970 bij het begin van de 
petroleumontginning en –ontwikkeling is het nationaal beheer fundamenteel met het doel een absolute 
meerwaarde creëren voor het welzijn van de Noorse gemeenschap. 
 
De richtlijnen voor de Noorse petroleumactiviteiten worden door het Noorse parlement vastgelegd. Dit 
includeert de wetgeving, regularisaties en het discuteren van white papers voorgelegd door de overheid. 
Omvangrijke ontwikkelingsprojecten worden besproken en goedgekeurd door het parlement. 
 
De regering is verantwoordelijk voor het petroleumbeleid en houdt het parlement hiervan op de hoogte. 
De regering werkt via de verschillende ministeries, directoraten en agentschappen. De verantwoordelijkheid 
voor de verschillende rollen in het petroleumbeleid wordt als volgt verdeeld: 
 
Overzicht van de nationale organisatie van de petroleumsector: 
 

 
Bron: Norwegian Petroleum Directorate 

 

• Ministry of Petroleum and Energy is verantwoordelijk voor resource management en het algemeen 
beheer van de petroleumactiviteiten, https://www.regjeringen.no/en/id4/ 

o The Norwegian Petroleum Directorate: https://www.npd.no/ 
o Petoro AS: https://www.petoro.no/hjem beheert commerciële aspecten van 

petroleuminkomsten 
o Gassco AS: https://www.gassco.no/, verantwoordelijk voor het transport van gas naar 

Europa 
o Equinor ASA, https://www.equinor.com/ oliebedrijf waar de staat 67% van de aandelen in 

handen heeft. 
  

https://www.regjeringen.no/en/id4/
https://www.npd.no/
https://www.petoro.no/hjem
https://www.gassco.no/
https://www.equinor.com/
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• Ministry of Labour and Social Affairs regelt kwesties betreffende gezondheid, veiligheid en 
werkomgeving, https://www.regjeringen.no/en/dep/asd/id165/ 

o Petroleum Safety Authority Norway: https://www.ptil.no/en/ 
• Ministry of Finance verantwoordelijk voor de staatsinkomsten door het innen van belastingen en 

onkosten. Is ook verantwoordelijk voor het beheer van het Government Pension Fund via de centrale 
bank, https://www.regjeringen.no/en/dep/fin/id216/ 

• Ministry of Transport and Communications verantwoordelijk voor de olievervuiling 
noodmaatregelen, https://www.regjeringen.no/en/dep/sd/id791/ 

• Ministry of Trade, Industry and Fisheries is verantwoordelijk voor het toekennen van vergunningen 
om zo het samenleven tussen de petroleumindustrie en de visserij te vergemakkelijken, 
https://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/id709/ 

• Ministry of Climate and Environment verantwoordelijk voor het milieu, 
https://www.regjeringen.no/en/dep/kld/id668/ 

MARKTPOTENTIEEL 

De toelevering aan de Noorse petroleumsector kan ingedeeld worden in 4 hoofdsegmenten: 
 

1) Oliebedrijven die operatoren en/of licenties hebben voor producerende olie- en gasvelden of voor 
velden onder ontwikkeling. Petroleum licenties worden door de Noorse regering toegekend aan 
Noorse of internationale oliebedrijven volgens een open competitieve licentie ronde. 

2) Engineering en consulenten diensten in alle fasen van de olie en gasproductie keten van exploratie 
naar operatie, van concept studies naar gedetailleerde engineering, van contracteren naar 
management diensten. Contracten worden toegewezen via tenders op een internationale 
competitieve basis. 

3) Aannemers die geïntegreerde multidisciplinaire producten leveren zoals boorplatforms, 
productiefaciliteiten en onderhoudsinstallaties. Contracten worden door de oliemaatschappijen via 
tenders op internationale competitieve basis toegekend.  

4) Leveranciers van gespecialiseerde materialen en uitrusting aan de oliebedrijven of aannemers. 
Leveringen kunnen gebeuren in de vorm van een lang-termijn akkoord dat periodisch vernieuwd 
wordt of als een single one-time aankoop. 

 
Technologische vooruitgang is kritisch bij het ontdekken, het ontginnen en het onderhouden van velden in 
complexe geologische omstandigheden. De petroleumindustrie is constant op zoek naar nieuwe producten 
en technologieën alsook naar gespecialiseerde uitrusting om aan de steeds meer gesofistikeerde vereisten 
te voldoen. 
 
De ontwikkeling en gebruik van nieuwe subsea technologie is een belangrijk aandachtspunt zowel voor 
Noorwegen als internationaal. Met behulp van onderzeese installaties kunnen kleine velden gekoppeld 
worden aan grotere faciliteiten en veldcentra. De gebruiksduur van bestaande platforms en infrastructuur 
wordt uitgebreid en in bepaalde gevallen kan subsea technologie helpen bij de recovery van reeds 
ontgonnen velden en de ontwikkeling van velden in zeer diepe wateren. De Noorse leveranciers van deze 
technologie zijn internationale marktleiders. 
 
Verder is er een constante vraag naar gespecialiseerde apparatuur zoals: booruitrusting, 
exploratieapparatuur, laboratoriumuitrusting, meet- en regelapparatuur, toelevering aan de 
pijpleidinginfrastructuur, Control Safety & Support ICT systemen, Environmental monitoring systemen e.d.  

https://www.regjeringen.no/en/dep/asd/id165/
https://www.ptil.no/en/
https://www.regjeringen.no/en/dep/fin/id216/
https://www.regjeringen.no/en/dep/sd/id791/
https://www.regjeringen.no/en/dep/nfd/id709/
https://www.regjeringen.no/en/dep/kld/id668/
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Een belangrijk marktsegment is het opruimen van de niet langer gebruikte olieplatforms in de Noordzee. 
Deze constructies, die tot 800.000 ton kunnen wegen, worden aan wal gesleept waar ze verder ontmanteld 
en gerecycleerd worden. Volgens een rapport van het Climate and Pollution Directorate wordt de kost voor 
het ontmantelen geschat op een 160 miljard NOK of 20 miljard Euro. Het opruimen gaat om miljoenen ton 
van staal en bijhorende gevaarlijke stoffen en materialen. 
 
Ook is er een voortdurende vraag naar producten en normen die de veiligheid in de petroleumindustrie 
kunnen verbeteren en die tevens het risico voor persoonlijke verwondingen en zware ongelukken 
verminderen. 
 
Door de competitiviteit van de offshore markt is de vraag naar taylor-made en niche producten belangrijk. 

MARKTTOEGANG 

RECHTEN EN RESTRICTIES 

Als lid van de Europese Economische Ruimte maakt Noorwegen deel uit van de interne markt van de 
Europese Unie en is er voor alle industriële goederen, vrijstelling van invoerrechten. 
 
Noorwegen heeft de EU-richtlijnen betreffende openbare aanbestedingen geïmplementeerd die het 
aanschaffen van goederen en diensten in de petroleumsector regulariseren. Toch moet er rekening 
gehouden worden dat deze richtlijnen enkel gelden als de aanbesteding uitgegeven is door een “Licensee” 
op het Noorse continentale plat. Leveranciers gebonden door contracten aan olie- en gas operatoren zijn 
niet gebonden deze richtlijnen te volgen. 
 
(Een Licencee is een bedrijf, door de Noorse regering goedgekeurd om producerende olie en gasvelden of 
velden onder ontwikkeling te beheren. Autorisatie wordt bekomen via een open competitieve licentie ronde). 

ACHILLES QUALIFICATION SCHEME 

Sinds 1991 heeft de Noorse olie-industrie een kwalificatiesysteem ontwikkeld voor aannemers, 
toeleveranciers, booroperatoren, engineering en consultancy bedrijven werkzaam op het Noors 
continentale plat, om het kwalificatieproces te vergemakkelijken. Sinds het lidmaatschap van Noorwegen 
bij de EER is het Achilles Joint Qualification System, waarbij bedrijven aan bepaalde criteria moeten voldoen, 
goedgekeurd door de Europese Commissie. 
 
De meeste oliebedrijven werkzaam in Noorwegen en Denemarken maken gebruik van het 
kwalificatiesysteem “Achilles”. Op een jaarlijkse basis informeren de petroleumbedrijven, via het Achilles 
systeem, de geprojecteerde aankopen van goederen en diensten voor het volgende jaar. 
 
Deze bedrijven vragen Achilles voor bidders/tenders lijsten op te maken gebaseerd op aannemers en 
toeleveranciers die reeds gekwalificeerd zijn en voorkomen in de Achilles database. 
Deze procedure vereenvoudigt de taak van de oliebedrijven om elke aankoop kenbaar te maken in de 
European Journal en het opvolgen van individuele kwalificatie procedures die zowel kostbaar als tijdrovend 
zijn. 
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MARKTBENADERING 

De meeste aankopen voor de offshore industrie komen van internationale oliemaatschappijen die in de 
Noorse wateren opereren, alsook van de EPC aannemers (Engineering, Procurement and Construction 
contractors) en de lokale scheepswerven. Verder zijn alle wereldbefaamde leveranciers van technologie en 
uitrusting op de Noorse markt aanwezig. 
 
De markt is omschreven als zeer selectief en producten zonder referenties hebben weinig kans op slagen. 
Kwaliteit is van het grootste belang. Producten en uitrusting worden onderworpen aan strenge 
testprocedures. 
 
Enkele raadgevingen om de Noorse offshore markt te benaderen: 

1) Contacten leggen met de bedrijven die voorkomen op de leverancierslijst (Achilles) met het oog op 
toekomstige samenwerking.  

2) De onderhoud en modificatie markt is omvangrijk, groeit gestadig en blijkt stabiel de komende 
jaren. Deze markt wordt beheerd door lange termijncontracten met de operatoren/licencees. 
Toeleveranciers van goederen en diensten kunnen huidige leveranciers benaderen en sub-
leverancier worden onder de bestaande contracten. 

3) Bedrijven kunnen rechtstreeks contact opnemen met de procurement afdeling van de oliebedrijven, 
alhoewel ervaring leert dat deze benadering langdurig en kostelijk kan zijn. 

4) Indien de merknaam van individuele bedrijven sterk genoeg is kan men overwegen een filiaal op te 
richten, indien niet is het aan te raden via een agent/distributeur te werken. 

5) Deelname aan beurs en conferenties. Eén van de belangrijkste beurzen in Noorwegen en zelfs op 
wereldvlak is de tweejaarlijkse internationale ONS beurs (Offshore Northern Sea) die te Stavanger 
wordt gehouden. Deze beurs biedt de mogelijkheid om zich als bedrijf kenbaar te maken, alsook de 
spelers inzake olie en gas te ontmoeten. 

6) Offshore Technology Days Jaarlijkse exhibitie gehouden in Bergen. Kleinere en meer nationaal 
gerichte beurs dan ONS.  Voor toeleveranciers in het petroleumgebeuren zeker een bezoek waard. 

MARKTUITDAGINGEN 

Door de huidige lage olieprijzen staat er heel wat op til in de olie-en gassector. Niet enkel geopolitieke 
veranderingen hebben hun weerslag op de industrie, maar ook economische en financiële veranderingen 
hebben een impact. Bovendien veranderen de energiebehoeftes en het energieverbruik in de wereld 
constant. De olie-en gasindustrie moet hier gepast en tijdig op inspelen. Het klimaat stelt ook zijn eisen en 
ook hier schuilt een grote uitdaging in voor de sector. 
 
De industrie zal in de toekomst dus gekenmerkt zijn door grote nieuwe velden in productie, nieuwe 
winstgevende ontwikkelingen van oude ontdekkingen en een verlengde productie van de bestaande velden. 
Parallel dient er verder ontdekt te worden in nieuwe interessante gebieden met een niet aflatende focus 
op R&D. Enkel zo zal petroleum in Noorwegen de grootste sector kunnen zijn en blijven in de toekomst. 
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VAKVERENIGINGEN 

NORSK OLJE&GASS - HTTPS://WWW.NORSKOLJEOGGASS.NO/EN/ 

Norsk Olje&Gass (The Norwegian Oil and Gas Association) is een professionele organisatie en 
werkgeversvereniging voor petroleumbedrijven en toeleveranciers in de petroleumsector werkzaam op het 
Noorse continentale plat. Norsk Olje&Gass is lid van de Næringslivets Hovedorganisasjon (Confederation of 
Norwegian Enterprises) die de hoofdorganisatie is voor Noorse werkgevers. 
 
Eén van de belangrijkste taken van Norsk Olje&Gass is het aantrekkelijk maken van het continentale plat 
voor investeerders, petroleumbedrijven en toeleveranciers. 
 
Norsk Olje&Gass verenigt 38 olie-en gasmaatschappijen en 59 toeleveringsbedrijven. De ledenlijst kan 
geraadpleegd worden via volgende link: https://www.norskoljeoggass.no/en/about-us/member-
companies/ 

NORWEGIAN ENERGY PARTNERS – HTTPS://WWW.NORWEP.COM/ 

NORWEP is het resultaat van de fusie tussen INTSOK (Norwegian Oil and Gas Partners) en Intpow (Norwegian 
Renewable Energy Industry) in 2017.  
 

Norwegian Energy Partners (NORWEP) is een organisatie met een duidelijk omschreven doel: 
ondersteunen en helpen bij de internationalisering van de Noorse energie-industrie. NORWEP 
fungeert als katalysator voor processen tussen de Noorse industrie en internationale bedrijven en 
overheden. 
 
De visie van Norwegian Energy Partners is: het versterken van de langetermijnbasis voor het creëren 
van welvaart en werkgelegenheid in de Noorse energie-industrieën door middel van gerichte 
internationale inspanningen, voortbouwend op het collectieve concurrentievermogen van de 
partnerbedrijven. 

  

https://www.norskoljeoggass.no/en/
https://www.norskoljeoggass.no/en/about-us/member-companies/
https://www.norskoljeoggass.no/en/about-us/member-companies/
https://www.norwep.com/
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VAKBLADEN 

De vakbladen die de Noorse Offshore sector beschrijven zijn niet exclusief aan de Noorse markt toegewijd. 
Vele magazines beschrijven de Noorse topics samen met internationaal nieuws gerelateerd aan de 
energiesector en meer bepaald de olie- en gassector. 
 
Volgende bladen dekken vooral de offshore sector: 

• Upstream – The Global Oil & Gas News Source 
https://www.upstreamonline.com/ 

• Scandinavian Oil and Gas Magazine 
http://www.scandoil.com/ 

• Geo Expro 
https://www.geoexpro.com/ 

• Offshore Norway 
https://www.offshorenorway.no/ 

 

BEURZEN 

ONS (OFFSHORE NORTHERN SEAS) 

Eén van de belangrijkste beurzen in Noorwegen en zelfs op wereldvlak is de tweejaarlijkse internationale 
ONS beurs (Offshore Northern Sea) die te Stavanger wordt gehouden. Deze beurs biedt de mogelijkheid om 
zich als bedrijf kenbaar te maken, alsook de spelers inzake olie en gas te ontmoeten.  

Organisator: 
Offshore Northern Seas Foundation 
Haakon VIIs gate 8, 11th floor, N-4005 Stavanger 
Postboks 188, N-4001 Stavanger 
T. +47 51 84 90 40 
info@ons.no 

Data eerst volgende beurs: 
Hoogstwaarschijnlijk augustus/september 2022 

Voor meer informatie: 
https://www.ons.no/ 

OTD (OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS) 

Jaarlijkse beurs gehouden in Bergen. Is in tegenstelling tot ONS te Stavanger meer gefocust op de Noorse 
toeleveringsindustrie en minder internationaal. Wint elk jaar aan interesse en wordt populairder ook bij 
buitenlandse firma’s. 

Voor meer informatie: 
https://www.offshoredays.com/ 

https://www.upstreamonline.com/
http://www.scandoil.com/
https://www.geoexpro.com/
https://www.offshorenorway.no/
mailto:info@ons.no
https://www.ons.no/
https://www.offshoredays.com/
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BIJLAGEN 

VOORNAAMSTE ORGANISATIES EN INSTELLINGEN 

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry 
S.P. Andersens veg 15 A, N-7491 Trondheim 
T. +47 91 89 73 00 
https://www.iocenter.no/ 
 
Gassnova SF 
Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn 
T. +47 40 00 59 08 
postmottak@gassnova.no | https://gassnova.no/ 

Gassnova is the Norwegian state enterprise for Carbon Capture and Storage (CCS). We are on behalf 
of the Ministry of Petroleum and Energy responsible for maturing the Full-scale CCS project in 
Norway to an investment decision. Gassnova works with knowledge sharing and welcome dialogue 
across industries and borders. 

 
Global Center of Expertise (GCE) NODE 
Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate 9, N-4612 Kristiansand 
https://gcenode.no/ 

Global Center of Expertise (GCE) NODE is a cluster of companies that supply world-leading 
technology, products and services to the global energy and maritime industries. Our focus is on 
building competency and R&D cooperation with national and international partners. 
Our goals are to secure competitiveness, enhance the development of new products and services, 
and transfer knowledge and technology to new markets in a sustainable way. 
GCE NODE is part of the Norwegian Innovation Clusters program. 

 
Industri Energi 
Torggata 12, N-0181 Oslo 
T. +47 22 03 22 00 
post@industrienergi.no | https://www.industrienergi.no/ 

The trade union for those who work in the industry and energy sectors 
 
Innovasjon Norge 
Akersgata 13, N-0158 Oslo 
Postboks 448 Sentrum, N-0104 Oslo 
T. +47 22 00 25 00 
post@innovasjonnorge.no | https://www.innovasjonnorge.no/ 

Innovation Norway contributes to sustainable growth and exports for Norwegian businesses 
through capital and expertise. 

  

https://www.iocenter.no/
mailto:postmottak@gassnova.no
https://gassnova.no/
https://gcenode.no/
mailto:post@industrienergi.no
https://www.industrienergi.no/
mailto:post@innovasjonnorge.no
https://www.innovasjonnorge.no/
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/12277
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/12341
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/10020
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NORCE 
Nygårdsgaten 112, N-5008 Bergen 
T. +47 56 10 70 00 
post@norceresearch.no | https://www.norceresearch.no/ 

NORCE is a new and forward-looking research institute, with expertise in a wide range of fields and 
strong communities of knowledge. We deliver research and innovation in energy, health care, 
climate, the environment, society and technology. Our solutions address key challenges for society 
and contribute to value creation on the local, national and global levels. 

 
Norges forskningsråd 
Research Council of Norway 
Drammensveien 288, N-0283 Oslo 
Postboks 564, N-1327 Lysaker 
T. +47 22 03 70 00 
post@forskningsradet.no | https://www.forskningsradet.no/ 
 
Norsk Oljevernforening FOR Operatørselskap 
Vassbotnen 1, N-4313 Sandnes 
Postboks 8077 Forus, N-4068 Stavanger 
T. +47 51 56 30 00 
post@nofo.no | https://www.nofo.no/ 
 
Norsk Petroleumsforening 
Norwegian Petroleum Society 
Lilleakerveien 10, N-0283 Oslo 
T. +47 22 13 18 10 
post@npf.no | https://npf.no/no/ 
 
Norsk olje og gass 
Norwegian Oil and Gas Association 
Vassbotnen 1, N-4313 Sandnes 
Postboks 8065, N-4068 Stavanger 
T. +47 51 84 65 00 
firmapost@norog.no | https://www.norskoljeoggass.no/en/ 
 
Olje- og energidepartementet 
Ministry of Petroleum and Energy 
Akersgata 59, N-0033 Oslo 
Postboks 8148 Dep, N-0033 Oslo 
T. +47 22 24 90 90  
postmottak@oed.dep.no | https://www.regjeringen.no/no/dep/oed/id750/ 
 
Oljedirektoratet 
Norwegian Petroleum Directorate 
Professor Olav Hanssens vei 10  
Postboks 600, N-4003 Stavanger 
T. +47 51 87 60 00 
postboks@npd.no | https://www.npd.no/ 
  

mailto:post@norceresearch.no
https://www.norceresearch.no/
mailto:post@forskningsradet.no
https://www.forskningsradet.no/
mailto:post@nofo.no
https://www.nofo.no/
mailto:post@npf.no
https://npf.no/no/
mailto:firmapost@norog.no
https://www.norskoljeoggass.no/en/
mailto:postmottak@oed.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/oed/id750/
mailto:postboks@npd.no
https://www.npd.no/
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/9348
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/1413
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/9196
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/12275
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Offshore Northern Seas Foundation 
Haakon VIIs gate 8, 11th floor, N-4005 Stavanger 
Postboks 188, N-4001 Stavanger 
T. +47 51 84 90 40 
info@ons.no | https://www.ons.no/ 
 
Petroleumstilsynet 
Petroleum Safety Authority Norway 
Professor Olav Hanssens vei 10, N-4021 Stavanger 
Postboks 599, N-4003 Stavanger 
T. +47 51 87 32 00 
postboks@ptil.no | https://www.ptil.no/ 
 
Pro Barents AS 
Sjøgata 6, N-9600 Hammerfest 
T: +4748 04 70 20 
j.moland@probarents.no | http://www.probarents.no/ 
 
SAFE 
Niels Juels gate 20, N-4008 Stavanger 
Postboks 145 Sentrum, N-4001 Stavanger 
T¨. +47 51 84 39 00 
safe@safe.no | https://safe.no/ 
 
SINTEF Olje og gass 
Strindvegen 4, N-7034 Trondheim 
Postboks 4760 Torgarden, N-7465 Trondheim 
https://www.sintef.no/ / https://www.sintef.no/olje-og-gass1/ 
 
  

mailto:info@ons.no
https://www.ons.no/
mailto:postboks@ptil.no
https://www.ptil.no/
mailto:j.moland@probarents.no
http://www.probarents.no/
mailto:safe@safe.no
https://safe.no/
https://www.sintef.no/
https://www.sintef.no/olje-og-gass1/
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/10133
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/9349
http://www.offshorenorway.no/event/companyDetail/id/9272
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OPERATORS EN LICENSEES 

Companyname #licensees  #operatorships #operatorships 
fields 

#operatorships 
discoveries 

A/S Norske Shell 31 14 3 5 

Aker BP ASA 142 86 19 28 

CapeOmega AS 3 0 0 0 

Chrysaor Norge AS 11 4 1 2 

Concedo ASA 14 0 0 0 

ConocoPhillips Skandinavia AS 44 18 9 11 

DNO Norge AS 84 21 2 2 

Edison Norge AS 9 3 0 0 

Equinor Energy AS 297 214 59 162 

INEOS E&P Norge AS 18 5 0 0 

INPEX Norge AS 2 0 0 0 

Idemitsu Petroleum Norge AS 27 0 0 0 

KUFPEC Norway AS 11 1 0 0 

LOTOS Exploration and Production Norge AS 28 0 0 0 

LUKOIL Overseas North Shelf AS 2 0 0 0 

Lime Petroleum AS 9 0 0 0 

Lundin Energy Norway AS 80 39 3 3 

M Vest Energy AS 6 0 0 0 

MOL Norge AS 12 6 0 0 

Mime Petroleum AS 6 0 0 0 

Neptune Energy Norge AS 80 21 3 6 

OKEA ASA 22 10 1 1 

OMV (Norge) AS 43 7 0 0 

ONE-Dyas Norge AS 7 0 0 0 

PGNiG Upstream Norway AS 28 2 0 0 

Pandion Energy AS 11 0 0 0 

Petoro AS 202 0 0 0 

Petrolia NOCO AS 9 1 0 0 

Repsol Norge AS 24 8 4 9 

Source Energy AS 8 0 0 0 

Spirit Energy Norway AS 57 15 2 2 

Suncor Energy Norge AS 14 4 0 0 

Sval Energi AS 18 4 0 0 

Total E&P Norge AS 63 10 2 3 

Vår Energi AS 141 32 5 13 

Wellesley Petroleum AS 30 10 0 0 

Wintershall Dea Norge AS 100 32 5 11 
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VOORNAAMSTE PETROCHEMISCHE BEDRIJVEN 

• Aker BP ASA - Link 
• Aker Energy AS - Link 
• A/S Norske Shell - Link 
• CapeOmega AS - Link 
• Chrysaor Norge AS - Link 

• Concedo ASA - Link 
• ConocoPhillips Norge - Link 
• DNO Norge AS - Link 
• Edison Norge AS - Link 
• Equinor ASA - Link 

• Esso Norge AS - Link 

• Gassco AS - Link 
• Idemitsu Petroleum Norge AS - Link 

• INEOS E&P Norge AS - Link 
• INPEX Norge AS - Link 
• KUFPEC Norway AS - Link 

• Lime Petroleum AS - Link 
• LOTOS Expl. and Production Norge AS - Link 

• Lukoil Overseas North Shelf AS - Link 
• Lundin Energy Norway AS - Link  
• M Vest Energy AS - Link 

• Mime Petroleum AS - Link 
• MOL Norge AS - Link 

• Neptune Energy Norge AS - Link 

• OKEA ASA - Link 

• OMV (Norge) AS - Link 

• One-Dyas Norge AS - Link 

• Pandion Energy AS - Link 
• Petoro AS - Link 

• Petrolia Noco AS - Link 
• PGNIG Upstream Norway AS - Link 
• Repsol Norge AS - Link 

• RN Nordic Oil AS - Link 
• Spirit Energy Norway -  Link 

• Suncor Energy Norge AS - Link 
• Sval Energi AS - Link 
• Total E&P Norge AS - Link 
• Vår Energi AS - Link 

• Wellesley Petroleum AS - Link 

• Wintershall DEA Norge AS - Link 
 

http://www.akerbp.com/
http://www.akerasa.com/
http://www.shell.no/
http://www.capeomega.com/
http://www.chrysaor.com/
http://www.concedo.no/
http://www.conocophillips.no/
http://www.dno.no/
http://www.edison-norge.no/
http://www.equinor.com/
http://www.exxonmobil.no/
http://www.gassco.no/
http://www.idemitsu.no/
https://www.ineos.com/
http://www.inpex.co.jp/english/index.html
http://www.kufpec.com/
http://www.limepetroleum.no/
http://www.lotosupstream.no/
http://www.lukoil.com/
https://www.lundin-norway.no/
http://mvestenergy.no/
https://www.mime-petroleum.com/
http://www.molnorge.no/
https://www.neptuneenergy.com/en
http://www.okea.no/
http://www.omv.com/
http://www.dyas.no/
http://www.pandionenergy.no/
http://www.petoro.no/
http://www.petrolianoco.no/
http://www.pgnig.no/
http://www.repsol.com/
https://www.spirit-energy.com/
http://www.suncor.com/
https://www.sval-energi.no/
http://www.total.no/
https://varenergi.no/
http://www.wellesley.no/
http://www.wintershall.no/
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LEVERANCIERS BEDRIJVEN VIA 

HTTP://WWW.NORSKOLJEOGGASS.NO/NO/OM/MEDLEMSBEDRIFTER/ 

Drilling and well service companies 

• Aker Solutions, avd. Subsea Ågotnes - Link 

• Altus Intervention AS - Link 

• Baker Hughes Norge AS - Link 
• Expro Norway AS - Link 
• Franks International AS - Link 
• Halliburton AS - Link 
• I O S Tubular Management AS - Link 

• Intertek West Lab AS - Link 

• KCA Deutag Drilling Norge AS - Link 
• Ramco Norway AS - Link 

• Schlumberger Norge AS - Link 
• Stratum Reservoir (Noway) AS - Link 
• Vetco Gray Scandinavia AS - Link 

• Weatherford Norge AS - Link 
• Welltec Oilfield - Link 

Subsea contractors 

• Enhanced Drilling - Link 

• NUI AS - Link 

• Oceaneering AS - Link 

• Subsea 7 Norway - Link 

Catering 

• Coor Service Management AS - Link 
• ESS Support Services AS - Link 

• Sodexo Remote Sites Norway AS - Link 
• 4SERVICE Offshore Hotels AS - Link 

Supplybases 

• ASCO Norge AS - Link 
• ASSET BUYOUT PARTNERS AS - Link 
• CCB Mongstad AS - Link 

• Coast Center Base AS - Link 

• Helgelandsbase AS - Link 
• Kristiansund Base AS - Link 

• NorSea Stavanger AS - Link 
• NorSea Polarbase AS - Link 
• Saga Fjordbase AS - Link 
• Vestbase AS - Link 

http://www.norskoljeoggass.no/no/Om/Medlemsbedrifter/
http://www.akersolutions.com/
https://www.altusintervention.com/
http://www.bakerhughes.com/
http://www.exprogroup.com/
http://www.franksinternational.com/
http://www.halliburton.com/
http://www.itm.no/
http://www.westlab.no/
http://www.kcadeutag.com/
http://www.ramco.no/
http://www.slb.com/
http://www.stratumreservoir.com/
http://www.geoilandgas.com/
http://www.weatherford.com/
http://www.welltec.com/
http://www.enhanced-drilling.com/
http://www.nui.no/
http://www.oceaneering.com/
http://www.subsea7.com/
http://www.coor.com/
http://www.ess-norway.com/
http://www.sodexo-remotes.no/
http://www.4service.no/
https://ascoworld.com/
http://www.abpre.no/
https://www.ccb.no/vaare-baser/mongstad/
http://www.coastcenterbase.com/
http://www.coastcenterbase.com/
http://www.kristiansundbase.no/
http://www.norseagroup.com/
http://www.polarbase.no/
http://www.sagafjordbase.no/
http://www.norseagroup.com/
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Other companies 

• Altus Intervention (Technologies) - Link 

• Altera Infrastructure Norway AS - Link 
• Arcos AS - Link 
• BENOR AS - Link 

• Cameron Norge AS - Link 

• CGG Services (Norway) AS - Link 
• DNV GL - Link 
• Dwellop AS - Link 
• GCE NODE - Link 
• INC Support AS - Link 

• Landmark Graphics AS - Link 

• NOFO - Link 
• Normod AS 

• Norwegian Energy Solutions - Link 
• NOSEFO Bergen AS - Link 
• NOSEFO Tau AS - Link 
• Oceaneering Asset Integrity AS - Link 

• ONS - Link 
• Petrotech AS - Link 

• PGS Geophysical AS - Link 
• PSW Technology AS - Link 

• RelyOn Nutec Norway AS - Link 
• ResQ AS - Link 
• Rogaland Teknikk - Link 

• Saga Offshore Partners - Link 

• Soiltech AS - Link 
• Soiltech Offshore Partners - Link 
• Speedcast Norway AS - Link 

• TGS Nopec Geophysical Company ASA - Link 
• Tomax AS - Link 

• TWMA Norge AS - Link 

BRONNENLIJST 

https://norskoljeoggass.no/ 

https://www.norskpetroleum.no/en/ 

 
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking 

tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de 

publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit 

beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar 

bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

https://www.altusintervention.com/
https://alterainfra.com/offices/stavanger
http://arcos.no/
http://benor.no/
http://www.c-a-m.com/
http://www.cgg.com/
https://www.dnvgl.com/
https://www.dnvgl.com/
http://www.gcenode.no/
http://www.incgruppen.no/
http://www.lgc.com/
http://www.lgc.com/
http://www.nofo.no/
https://www.norwegianenergysolutions.no/
https://www.norwegianenergysolutions.no/
http://www.nosefo.no/
http://www.nosefo.no/
http://www.agr.com/
http://www.ons.no/
http://www.exprogroup.com/
http://www.pgs.com/
http://www.psw.no/
http://www.relyonnutec.com/
http://www.resq.no/
http://www.rogalandteknikk.no/
http://www.sagadrilling.com/
http://soiltech.no/
http://soiltech.no/
http://www.harris.com/
http://www.tgs.com/
http://www.tomax.no/
http://www.twma.co.uk/
https://norskoljeoggass.no/
https://www.norskpetroleum.no/en/
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