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54

prosent av verdens
energiforbruk kom i 2017 fra
olje og gass.
Kilde: Global Energy Statistical Yearbook 2018
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2

prosent av verdens
energiforbruk kom i 2018 fra
sol, vind og andre fornybare
kilder (utenom vannkraft og
bioenergi.)
Kilde: IEA World Energy Outlook 2018
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27

prosent av verdens energiforbruk kom i 2017 fra kull.
Kilde: IEA World Energy Outlook 2018
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19

Kilde: IEA Energy Outlook 2018

Kilde: IEA Energy Outlook 2018
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2

Kilde: Forente Nasjoner
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prosent av verdens
gassproduksjon skjer i Norge.
Kilde: BP Statistical Review of World Energy

Dersom norsk olje- og
gassproduksjon reduseres vil
det ha 0 betydning for verdens
samlede produksjon. En nedgang
i norsk olje- og gassproduksjon
vil raskt overtas av andre land.
Kilde: Øystein Noreng
Kilde: Torbjørn Kjus

50

50

Utslippene fra olje- og
gassvirksomheten i Norge ligger
på 50 prosent av det globale
gjennomsnittet.
Kilde: Norsk olje og gass’ miljørapport 2018, s.35

1.

FN-mål må nås samtidig:
- Alle mennesker må få energi.
- Klimaendringene må stanses.
FNs bærekraftmål sier
at man “innen 2030 sikre
allmenn tilgang til pålitelige
og moderne energitjenester
til en overkommelig pris”.
Samtidig legges vekt på at det
innen 2030 skal vi øke andelen
fornybar energi betydelig.
Klimaendringene må stoppes.

Kilde: BP Statistical Review of World Energy
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19

prosent av verdens totale
sluttforbruk av energi er
elektrisitet.

prosent av verdens
oljeproduksjon skjer i Norge.

0

Kilde: Forente Nasjoner

993

2

3

milliarder flere mennesker
bor på jorden i 2050. Totalt 9,8
milliarder mennesker.

millioner mennesker har i dag
ikke tilgang til elektrisk energi.

Kilde: IEA Energy Technology perspective 2017
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2,2

993

av verdens energiforsyning antas
å komme sol og vindkraft i 2050.

1.

plass på FNs liste over verdens
beste nasjoner å bo i har Norge
hatt i en årrekke. Inntektene fra
olje- og gassvirksomheten har
gjort det mulig.
Kilde: Human Development Reports
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21

prosent av statens inntekter
i 2019 vil komme fra olje- og
gassvirksomhet.
Kilde: Norsk Petroleum, statens inntekter

170

170

tusen mennesker er grovt
regnet sysselsatt i olje- og
gassnæringen i 2017
Kilde: Norsk Petroleum, arbeidsplasser
286

286

milliarder 2019-kroner er det
anslått at statens inntekt fra
petroleumsvirksomheten vil være
i 2019.
Kilde: Norsk Petroleum, statens inntekter

19

19

prosent av totale investeringer
i 2018 var i olje- og
gassvirksomheten.
Kilde: Norsk Petroleum, statens inntekter

1/2

1/2

Om lag halvparten av alle
utenlandske direkteinvesteringer
er enten direkte eller indirekte
tilknyttet olje- og gassindustrien.
Kilde: Innovasjonstalen 2018, kunnskapsgrunnlag
utenlandsinvesteringer i Norge, Innovasjon
Norge/Menon

50

50

prosent av Norges samlede
vareeksport kom i 2017 fra råolje,
naturgass og kodensat.
Kilde: Norsk Petroleum, eksport av olje og gass

227

100

Kilde: Norsk Petroleum, leverandørindsutrien
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127

124

milliarder Sm³ gass (122
milliarder Sm³ 40 megajoule
gass) ble solgt i 2017.

69
0,5

340

milliarder kroner var
omsetningen til den norskbaserte
leverandørindustrien i 2017. Det
gjør den til Norges nest største
næring (etter utvinning av olje og
gass)
Kilde: Norsk Petroleum, leverandørindsutrien
100

127

milliarder kroner investeres i
Johan Sverdrup-utbyggingen.
(Fase 1: 86 milliarder,
fase 2: 41 milliarder kroner)
2069

2069 er året Johan Sverdrup kan
drive fram til.
Kilde: Equinor, Johan Sverdrup
0,5

millioner kroner er verdiskapingen
pr sysselsatt i norsk
reiselivsnæring
Kilde: Oslo Economics

7,6

7,6

millioner kroner er verdiskapingen
pr sysselsatt i utvinning av olje og
gass
Kilde: Oslo Economics

74

Kilde: Norsk Petroleum, olje- og gassproduksjon
340

ganger så mye blir investert i oljeog gassvirksomheten som i all
annen industri i Norge til sammen.

Kilde: Stavanger Aftenblad

Kilde: Norsk Petroleum, olje- og gassproduksjon
124,2

6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

227

millioner salgbare standard
kubikkmeter oljeekvivalenter
(Sm³ o.e.) ble produsert på norsk
sokkel i 2018.

milliarder kroner var den
internasjonale omsetningen til
norske oljeserviceselskaper i 2017.

74

prosent av de spurte mener det er
viktig at vi opprettholder olje- og
gassindustrien i Norge.
Kilde: Norsk olje og gass

13

13

prosent mener det ikke er viktig
at vi opprettholder olje- og
gassindustrien i Norge.
Kilde: Norsk olje og gass
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