
Olje og Gass i Norge 

Begynnelsen 



Midtlinjen i Nordsjøen!  
Geneve 
konvensjonen 
krever en 
folkerettslig 
avgjørelse om 
delingsprinsippene 
til havs.  
 
I 1964 ble 
forhandlingene 
ferdigstilt og 
midtlinjedelingen et 
faktum. 
 
Jens Evensen, 
havrettsminister er 
norsk primus motor. 



Norsk sektor 
deles inn i 

blokker 



Konsesjon 

• Konsesjoner deles ut i «tildelingsrunder» 

• En tildeling – en utvinningstillatelse 



Utdeling av konsesjoner 
De ti oljebud Det politiske Norge så viktigheten av en nasjonal oljepolitikk, og i juni 1972 vedtok et enstemmig Storting grunnsteinene i den fremtidige 
oljepolitikken: 
  
 

1. All virksomhet på norsk sokkel skulle foregå under nasjonal styring og kontroll. 
  
2. Petroleumsfunnene skulle utnyttes slik at Norge ble selvforsynt med råolje. 
 
3. Det skulle utvikles ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i petroleum. 
 
4. Ny oljeindustri måtte ta hensyn til eksisterende virksomhet og til natur- og miljøvern. 
 
5. Brenning av gass på norsk sokkel kunne bare aksepteres for kortere perioder. 
 
6. Petroleum fra norsk sokkel skulle som hovedregel ilandføres i Norge. Det kunne gjøres unntak for tilfeller hvor 
samfunnspolitiske hensyn ga grunnlag for en annen løsning. 
 
7. Staten skulle engasjere seg på alle plan av oljevirksomheten. Myndighetene skulle dessuten medvirke til en samordning av 
norske interesser innenfor norsk petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert miljø med såvel nasjonalt som 
internasjonalt siktepunkt. 
 
8. Det skulle opprettes et statlig oljeselskap til å ivareta statens forretningsmessige interesser. Selskapet burde ha et formålstjenlig 
samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser. 
 
9. Oljeutvinning nord for 62. breddegrad måtte foregå slik at den tilfredsstilte de ærlige samfunnspolitiske forhold i landsdelen. 
 
10. Norske petroleumsfunn i større omfang ville stille norsk utenrikspolitikk overfor nye utfordringer. 
 

 



PUD 
Olje- og energidepartementet (OED) og Arbeidsdepartementet (AD) legger med dette frem 
veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg 
og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).  
 
PUD og PAD består av en utbyggings- eller anleggsdel og en konsekvensutredningsdel.  
 
Veiledningen gir informasjon om myndighetenes behandling av utbyggingsplaner. Den 
beskriver krav til dokumentasjon i planleggingsfasen, konsekvensutredningsprosessen, 
utbyggingsdelen av en PUD og anleggsdelen av en PAD.  



Myndighetenes oppfølging i planleggingsfasen vil særlig være rettet mot: 
 
- ressursgrunnlaget 
- utvinningsstrategi 
- utbyggingskonsepter 
- infrastruktur 
- samordning 
- ytre miljø 
- energieffektivitet 
- lønnsomhet, med særskilt vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
- usikkerheter 
- utvidelse og forlenget bruk av eksisterende infrastruktur 
- barrierer mot storulykker for beskyttelse av mennesker, ytre miljø og materielle 
verdier inkludert regularitet 
- bruk av prinsipper om risikoreduksjon 
- arbeidsmiljørelaterte faktorer som kan påvirke helse og velferd 
- pålitelighetsfaktorer som påvirker driftsregulariteten/ robusthet/ 
vedlikeholdsvennlighet 
- beredskap, herunder evnen til å kontrollere og begrense tap dersom ulykker inntreffer 
- bruk av ny teknologi og arbeid for å kvalifisere denne 

PUD 



Seismikk 

Seismikk er systematisk scanning av havbunnen 
og nedover via eksplosjoner og ekko fra bølger 
som trenger ned i havbunnen. 
 
Eksplosjoner, nå trykkluftkanoner, fyrer skudd 
nedover som reflekteres og fanges opp av 
mikrofoner i en vifteform bak skipet. 
 
Mest kjent er PGS og RAM formbåtene. 



Den første 
boringen 

Boreriggen Ocean Traveller 
for Esso på blokk 8/3 – 
ingen olje og gass. 



Det første funnet på Norsk Sokkel, lille 
julaften 1969 - Ekofisk 



Den første oljen…. 
Ocean Viking finner den første 
drivverdige brønnen på Ekofisk 
feltet julaften 1969. 
 
Brønnen skulle egentlig ikke vært 
boret, men riggen var 
forhåndsbetalt……. 



Ekofisk, Phillips 66, produsert for 1791 
mrd. kroner de første 40 årene 



22.4.1977 Bravo 

De profesjonelle brønndrepere Red Adair og 
"Boots" Hansen ble fløyet inn fra USA for å 
temme brønnen.  
 
Etter åtte dager, den 30. april, klarte de det. 
Dette var den største mediebegivenhet til da 
i Norges-historien. Få timer etter at nyheten 
ble kjent, begynte pressefolk fra hele verden 
å strømme til Stavanger. 
 
Utblåsningen tok aldri fyr. 
  



27.3.1980 Alexander Kielland 

Hotellfartøyet "Alexander 
Kielland" kantret på Edda-
feltet i Ekofisk-området.  
En av de fem bæresøylene 
på Alexander Kielland brøt 
tvert av på grunn av 
utmattingsbrudd i et 
stålstag.  
 
Ulykken var en av de verste 
i norgeshistorien. I alt 123 
av de 212 menneskene om 
bord omkom 


