
Kort fortalt om Equinor
Et bredt energiselskap 

Vi er Equinor, et bredt energiselskap med 

en stolt historie. Vi er 21.000 engasjerte 

kolleger som utvikler olje, gass, vind og 

sol i mer enn 30 land. Equinor er den 

største operatøren på norsk sokkel, blant 

verdens største offshoreoperatører, og 

en stadig viktigere aktør innen fornybar 

energi. 

Med skandinavisk utforskertrang og 

engasjement for sikkerhet, likeverd 

og bærekraft, bygger vi en global 

virksomhet tuftet på våre verdier og 

framtidens energibehov.

Olje og gass
Equinor produserer om lag 2 millioner 
fat oljeekvivalenter hver dag og står for 
om lag 70 prosent av den norske olje- og 
gassproduksjonen. Equinors internasjonale 
virksomhet utgjorde i 2018 om lag 40 
prosent av selskapets totale olje- og 
gassproduksjon og er ventet å vokse de neste 
årene. Peregrino-feltet i Brasil er det største 
internasjonale operatørskapet vi har.

Hva gjør vi med oljen og gassen 
Våre raffinerier, prosessanlegg og terminaler 
er foredlingsanlegg og transportknutepunkt 
som har som oppgave å omdanne råolje og 
naturgass til dagligvarer som bensin, diesel, 
fyringsolje og naturgass klar til forbruk. De 
fleste av produktene våre eksporteres til det 
europeiske kontinentet, men vi eksporterer 
også til Nord-Amerika og Asia.

Fornybar energi
Equinor leverer fornybar vindkraft fra 
fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland 
tilsvarende mer enn en million europeiske hjem

og er operatør for havvindparkene Sheringham Shoal, 
Dudgeon og Hywind Scotland. Under utvikling er også 
Empire Wind (US), Beacon Wind (US), Baltyk Prosjekter I, II, 
III (Polen), Hywind Tampen (Norge), som vil være verdens 
største flytende offshore vindpark, og Dogger Bank (UK), 
som blir verdens største havvindpark. Equinor er også 
partner i solenergianlegg i Brasil og Argentina. 

Ringvirkninger
Gjennom vår kjernevirksomhet og forsyningskjede skaper vi 
økonomiske verdier og muligheter for samfunnet der vi er 
tilstede. Vi skaper arbeidsplasser og utvikler kompetanse 
både blant våre egne medarbeidere og utenfor selskapet. 
Equinor kjøper varer og tjenester fra mer enn 9000 
leverandører verden over. Over 60 prosent av innkjøpene 
går til norske leverandører. 

Teknologiutvikling
Equinors sterke teknologibase og evne til å ta i bruk ny 
teknologi er et konkurransefortrinn for oss.  Årlig bruker 
Equinor omlag 2,8 milliarder kroner på forskning og 
teknologiutvikling, fordelt cirka 50/50 mellom interne 
aktiviteter og støtte til ekstern forskning og utvikling. Over 
20 prosent av midlene støtter forskning på nye 
energiløsninger og energieffektivitet.  



Våre klimatiltak
Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. 
Vår ambisjon er å redusere de samlede klimagassutslippene fra våre 
opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 
prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050. Innen 2030 
betyr dette årlige kutt på over fem millioner tonn CO2, tilsvarende om lag 
ti prosent av Norges samlede utslipp.

Equinor har som ambisjon å bruke sin kompetanse innen innovasjon, 
teknologi og storskala industrielle løsninger til å utvikle nye 
konkurransedyktige verdikjeder. Vi utvikler og jobber med muligheter innen 
havvind, karbonfangst og -lagring samt utslippsfri hydrogen fra naturgass. 

Hvorfor vi ikke bare kan slutte å lete etter og produsere olje og gass
Vi erkjenner at energisystemene verden baserer seg på i dag i stor grad 
må legges om for å lykkes med avkarboniseringen. Samtidig må vi sikre 
tilgang på ren energi for alle som er et av FNs bærekraftsmål.

Folk trenger energi i dag, mens vi planlegger for i morgen. Vi vet at 
oljeetterspørselen må ned, men selv innenfor rammene av Parisavtalen 
vil vi være avhengig av olje i mange år ennå.  Derfor må vi fortsette å lete 
etter og produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig, erstatte 
kull med gass, sørge for en betydelig vekst i fornybar energi og utvikle 
lavkarbonløsninger. 

Sikkerhet
Equinor ønsker å være anerkjent 
som bransjeleder på sikkerhet, 
sikring og karboneffektivitet, og 
vi tror at alle ulykker knyttet til 
mennesker, miljø og eiendeler 
kan forhindres. Det forventes at 
våre ledere er pådrivere for en 
sterk sikkerhetskultur. 

Vi har klare forventninger til 
at alle hendelser blir registrert 
og fulgt opp. For å identifisere 
og forminske underliggende 
årsaker, blir de alvorligste 
ulykkene alltid gransket for at vi 
skal ta lærdom av dem. Målet 
om null ulykker er blitt en del av 
måten vi tenker og jobber på, og 
gjennom kontinuerlig forbedring 
kan vi oppnå det målet
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