
Kort fortalt om Equinor 
Et bredt energiselskap

Vi er Equinor,  et internasjonalt 
energiselskap som har forpliktet seg til 
langsiktig verdiskaping i en lavkarbon-
framtid. Vi er 21.000 engasjerte 
kolleger som utvikler olje, gass, vind 
og sol i mer enn 30 land. Equinor er 
den største olje- og gassoperatøren 
på norsk sokkel, blant verdens største 
offshoreoperatører, og en stadig 
viktigere aktør innen fornybar energi.    

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 virksomhet utenfor Norge utgjorde i 2021 
om lag en tredjedel av selskapets totale olje- og 
gassproduksjon og er ventet å vokse de neste 
årene. Peregrino-feltet i Brasil og Mariner-feltet i 
Storbritannia er våre største operatørskap utenfor 
Norge. 

Hva gjør v i  med ol jen og gassen:
Vårt raffineri, våre prosessanlegg og terminaler 
er foredlingsanlegg og transportknutepunkt som 
har som oppgave å omdanne råolje og naturgass 
til produkter som bensin, diesel, fyringsolje og 
f.eks. propangass. De fleste av produktene våre 
eksporteres fra Norge til det europeiske kontinentet, 
men vi eksporterer også til Storbritannia, Nord-
Amerika og Asia.

Fornybar energi
Equinor leverer strøm fra vindkraft til mer enn 
én million europeiske hjem fra havvindparker 
i Storbritannia og Tyskland. Vi er operatør for 

havvindparkene Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland. 
Under utvikling er også Empire Wind og Beacon Wind (US), og Dogger 
Bank (UK), som blir verdens største havvindpark. Baltyk (Polen) er et 
annet prosjekt. Equinor er også partner i solenergianlegg i Brasil og 
Argentina. 

Innen 2030 planlegger vi å installere netto kapasitet på 12-16 GW. Vår 
totale fornybarportefølje har potensiale til å produsere 35-60 TWh i 
2030 – hvorav to tredjedeler forventes å komme fra havvind.  

Ringvirkninger
Gjennom vår kjernevirksomhet og forsyningskjede skaper vi 
økonomiske verdier og muligheter for samfunnet der vi er til stede. Vi 
skaper arbeidsplasser og utvikler kompetanse både blant våre egne 
medarbeidere og utenfor selskapet. Equinor kjøper varer og tjenester 
fra mer enn 8000 leverandører verden over. Over 70 prosent av 
innkjøpene går til norske leverandører. 

Teknologiutvik l ing
Equinors evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger er et 
konkurransefortrinn for oss. Digital teknologi er et viktig verktøy for 
at vi skal kunne utvikle oss til et bredt energiselskap. Vår ambisjon 
om å øremerke 40 prosent av våre forsknings- og utviklingsmidler til 
fornybar og lavkarbonløsninger innen 2025 er også en del av dette.   



Hvorfor v i  ikke bare kan s lutte å 
lete etter og produsere ol je  og gass 
Folk trenger energi i dag, mens vi planlegger for i 
morgen. Vi vet at oljeetterspørselen må ned, men 
selv innenfor rammene av Parisavtalen vil verden 
i mange år være avhengig av olje og gass for å 
dekke det økende, globale energibehovet.  Derfor 
må vi fortsette å lete etter og produsere olje og 
gass med så lave utslipp som mulig, samtidig 
som vi vokser innen fornybar energi og utvikler 
lavkarbonløsninger. 

Sikkerhet
Equinors mål er null skader på mennesker, miljø og 
eiendeler. Hver dag jobbes det over hele selskapet 
med å nå dette målet. 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 
redusere underliggende årsaker, blir de alvorligste 
ulykkene alltid gransket for at vi skal lære av dem.

Vår energiomsti l l ing
Equinor forplikter seg til langsiktig verdiskaping som støtter opp under 
målene i Parisavtalen.

Vår ambisjon er å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert 
utslippene fra bruken av produktene vi selger. Vår strategi er å 
kombinere karboneffektiv olje- og gassproduksjon med vekst innen 
fornybar energi og en ledende rolle i ny lavkarbonteknologi og 
-verdikjeder.

For å realisere vår strategi for omstilling er dette våre nøkkelambisjoner 
fram mot 2030:

-  Halvere våre klimagassutslipp fra egenopererte felt, der 90 prosent 
av kuttene realiseres gjennom absolutte utslippskutt.

-  Sette av halvparten av våre årlige kapitalinvesteringer til 
lavkarbonprosjekter og fornybar energi.

-  Redusere vår netto karbonintensitet med 20 prosent, inkludert 
utslipp fra bruken av produktene vi selger, for å levere energi med 
lavere og over tid netto nullutslipp.
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