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Norges nye fastlandsindustri
Året er 1969. Funnet av Ekofiskfeltet i Nordsjøen representerte startskuddet 
for det norske oljeeventyret. Resultatet kjenner vi. Oljen og gassen har 
skaffet Norge store inntekter og mange viktige arbeidsplasser som igjen 
har bygget dagens velferdssamfunn. Men oljen har også endret Norge på 
en måte som ikke er like kjent ...

I kjølvannet av eventyret på norsk kontinentalsokkel har det vokst frem et industri-
eventyr på land. Dette dreier seg ikke om salg av olje og gass, men om salg av høy-
teknologi og kompetanse. Eventyret kan også kalles for oljeteknologiindustrien. 

I den spede begynnelsen for 40 år siden leverte vi enkelt utstyr til Nordsjøen for noen 
hundre millioner kroner i året. I dag leverer vi avansert høyteknologi over hele verden 
for mange hundre milliarder og vi er Norges desidert største fastlandsbaserte industri 
og eksportnæring. 

Mange har snakket om industriens død i Norge, men norsk fastlandsindustri lever i 
beste velgående. Mange tusen bedrifter og nær to hundre tusen arbeidstakere i olje-
teknologiindustrien lever i dag av å utvikle verdensledende utstyr til globale kunder. 
Du finner oss faktisk i 424 av landets 429 kommuner. 

Et teknologi- og industrieventyr for fremtiden
På samme måte som det norske oljeeventyret i sin tid sprang ut av Norges sjøfartskom-
petanse og erfaringen fra prosessindustri, gruvedrift og vannkraft, vil nye næringer i 
fremtiden springe ut fra dagens oljeteknologiindustri. 

Teknologi, kompetanse, erfaring og omstillingsevne er nemlig ikke bare etterspurt 
hos oljeselskapene. Vi leverer like gjerne til fornybar energi og medisin som til pe-
troleumssektoren. På den måten sikres arbeidsplasser og velferd, også for kommende 
generasjoner i Norge. 

Samtidig har vi en viktig rolle i et større perspektiv. Verdens folketall stiger raskt. Mer 
energi er nødvendig for å løfte enda flere mennesker ut av fattigdom. Norsk oljetekno-
logiindustri er sentrale på de områdene der storparten av verdens olje- og gassressurser 
befinner seg - på dypt vann og under krevende klimatiske forhold. Dermed utvikler 
vi ikke bare mer energi, vi bidrar også til at mange nye land får oppleve et olje- og 
industrieventyr som ligner på vårt eget.

Norges nye fastlandsindustri dreier seg ikke lenger bare om råvarer, men om teknologi, 
kompetanse og erfaring. Det er denne kompetansen og omstillingsevnen vi skal leve 
av i fremtiden. 

Fra sølvbyen til teknologibyen
Kongsberg er et eksempel på hvordan nye ideer fødes og utvikles i eksisterende 
industri. På 1700-tallet var Kongsberg kjent som sølvbyen. Men tidene endret seg 
og begynnelsen av 1800-tallet ble spesielt vanskelig for gruveindustrien. Sølvverkets 
fallende produksjon og stigende underskudd førte til at verket ble lagt ned i 1805. 
Krisen forverret seg ytterligere i 1810 da en brann la mye av byen i aske. 

I 1814 grunnla staten Kongsberg Våpenfabrikk for å bøte på arbeidsløsheten. Det ble 
kimen til det vi i dag kjenner som det verdensledende industrikonglomeratet Kongsberg 
Gruppen, og mange andre små og store høyteknologibedrifter, som FMC Technologies, 
en bedrift som er verdensledende på undervannsteknologi. 

Kongsberg er i dag den byen i Norge med flest ingeniører per innbygger. Mens det 
tidligere var fire fagarbeidere per ingeniør, er det nå fire ingeniører per fagarbeider. 
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Visste du at 
oljeteknologiindustrien …

Q Er Norges største fastlandsindustri med hele verden som kunder?

Q  Omsetter for over 360 milliarder kroner i året, hvorav nesten halvparten er 
internasjonalt?

Q  Er velposisjonert til å ta del i den globale investeringsveksten i 
petroleumssektoren som kan bli tredoblet de neste to tiårene?

Q  I økende grad leverer til andre næringer, som f.eks. fornybar energi, romfart  
og helse?

Q  Sysselsetter nær 200 000 mennesker i 4 000 bedrifter som er lokalisert i nesten 
alle kommuner i hele Norge? 

Q  Betaler mer enn 130 milliarder kroner i skatt hvert år og bidrar i betydelig grad 
til finansieringen av velferdssamfunnet?

Q  Representerer et spennende karrierevalg for kommende generasjoners ungdom? Fo
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Vår tids skattejakt 
I oljeteknologiindustrien fødes ideer. Her foregår det innovasjon. Her skapes 
nye bedrifter. Den viktigste innsatsfaktoren er kompetanse og det vi selger 
er høyteknologi. Med utgangspunkt i det vi kan i dag, finner vi løsninger 
på morgendagens utfordringer – enten de er på bunnen av store havdyp 
eller ute i rommet.

Vår industri ser langt inn i fremtiden og dypt ned i havet. Her ligger naturressurser og 
venter på å bli oppdaget. Over 70 prosent av kloden er dekket av hav og 95 prosent 
av havområdene er ennå ikke utforsket.1

Norske skip, norsk boreutstyr og norsk undervannsteknologi har alle forutsetninger 
for å være best når tiden kommer for å utforske det ukjente. Dette er vår tids skattejakt 
og det vi skal leve av i fremtiden. 

Fra enkle båter til avanserte oljeserviceskip
Fisk har vært selve livsgrunnlaget for folk langs kysten og stolte norske 
skipsbyggingstradisjoner strekker seg tilbake til vikingtiden. De tøffe farvannene 
lærte folk å respektere havet. Erfaringer høstet i røff sjø ble brukt av lokale 
båtbyggere til å utvikle raskere og tryggere båter med lengre rekkevidde og mer 
plass til fisken. 

Det som for hundre år siden var små, enkle båtbyggerier, er i dag store, 
høyteknologiske skipsverft. I Ulsteinvik, Brevik og på Brattvåg bygger vi noen 
av verdens mest avanserte spesialfartøy for petroleumsindustrien som opererer 
i verdens tøffeste farvann. Det hadde ikke vært mulig uten vår historie som 
fiskeri- og sjøfartsnasjon. Båtbyggerkompetansen og kunnskapen om havet som er 
nedarvet gjennom generasjoner, har gjort Norge til et internasjonalt fyrtårn i den 
petromaritime næringen. 

Det er vanskelig å spå om fremtiden. I 1950 kunne ingen forestille seg at vi i Norge 
skulle gå fra å produsere enkle fiskebåter til å levere verdens mest høyteknologiske 
spesialfartøyer som samler inn seismikk på flere tusen meters dyp. Ingen forstod at 
den tradisjonelle gruvebyen Kongsberg skulle utvikle seg til å bli en global hovedstad 
for undervannsteknologi. Eller at Ågotnes utenfor Bergen skulle bli ledende på under-
vannsinstallasjoner. Og ingen så at Agder-regionen skulle utstyre de fleste oljeriggene i 
verden med boreutstyr og kraner. Eller at den spisskompetansen som vi en gang brukte 
til å bygge damanlegg for vannkraft, i dag benyttes til oljeutvinning over hele verden. 
Og historien fortsetter…

Det som er sikkert er at fremtidens løsninger ikke oppstår av seg selv. De kommer fordi 
vi har bygget et fundament av erfaring, kunnskap og teknologi. En dag vil vi anvende 
vår teknologiske spisskompetanse på olje og gass til å bli best på noe helt annet, som 
fornybar energi, helse eller noe som vi ennå ikke kjenner navnet på. 

Akkurat hva det er, vet vi ikke. Det vi vet er at morgendagens bedrifter fødes her - i 
små og store byer og bygder over hele Norge. I våre testsentre, på våre tegnebrett og i 
våre verksteder. Her yngler ideene. Her testes de ut. Her settes de i produksjon. Herfra 
leveres løsninger til hele verden.
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1) National Oceanic Atmospheric Administration, 2010.



1110    norges nye fastlandsINDUSTRI

Norges største fastlandsnæring
Ikke alle vet at oljeteknologinæringen er Norges største fastlands- 
næring, og vår største eksportindustri etter olje og gass.

I 2011 solgte vi teknologi og utstyr for 360 milliarder kroner. Det er tre ganger mer enn 
hva vi solgte for ved årtusenskiftet, og den internasjonale omsetningen har femdoblet 
seg i samme periode.1 Nær halvparten av oljeteknologiindustriens omsetning, kommer 
fra den internasjonale delen. 

Ingen andre norske næringer har et tilsvarende omfang. I 2009 hadde oljeteknologi-
industrien en eksport på omkring 160 milliarder kroner. Til sammenligning hadde 
kraftkrevende industri en eksport på 103 milliarder, sjømatnæringen 48 milliarder og 
reiselivsnæringen 29 milliarder.

400
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Total omsetning fra norske leverandører, Norge vs Internasjonalt
Milliarder NOK
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Node-klyngens eksplosjon. 
Ingen har hatt en sterkere vekst de siste årene enn Node-klyngen på Sørlandet.  
Bedriftene i klyngen har i dag en betydelig markedsandel innen bore-, laste/losse/for-
ankring- og bølgekompenseringsteknologi. Fra 2006 til 2011 har klyngen økt fra  
1 800 til 9 000 ansatte, og omsetningen har steget fra 5 til 45 milliarder kroner. Dette 
er et norsk industrieventyr med gründere, innovasjon og teknologiske gjennombrudd i 
hovedrollene.

MOHNS REISE. 
Frank Mohn AS ble etablert i Bergen i 1938 for å importere utstyr til den maritime 
industrien. Etter andre verdenskrig startet selskapet med å utvikle egne produkter 
og selskapet er nå verdensledende på hydrauliske pumper til skipsindustrien. Framo 
Engineering ble etablert som datterselskap i 1983 og er i dag verdensledende på 
produktområdene subseapumper, -prosessering, -flerfasemåling og marine systemer. 
Framo Engineering har virksomhet i Norge, Australia, Angola, Brasil,  
Storbritannia  og USA. Selskapet er nå en del av ett av verdens største  oljeteknologi-
selskaper, Schlumberger, hvor de er globalt «Subsea Center of Excellence». 
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1) Rystad Energy 

Internasjonal omsetning
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Norsk industri leder an 
Olje- og gassutvinningen i verden skjer på stadig dypere vann, og brønnene blir mer 
kompliserte å operere. Den norske oljeteknologiindustrien er ledende der storparten av 
fremtidens olje- og gassressurser befinner seg, nemlig på dypt vann og under krevende 
klimatiske forhold. Derfor har Norge en global markedsandel på 90 prosent på bore-
utstyret, 50 prosent av seismikken, og det samme på undervannsutstyret.2 Når Brasil 
skal utvinne olje to tusen meter under havoverflaten er det med norsk teknologi i front. 
På samme måte har vi en tydelig posisjon når utfordringer skal løses i Sørkinahavet, i 
Angola og utenfor Australia. For ikke å glemme norsk sokkel.

Norsk teknologi er med på å sikre verden viktige energiressurser på en trygg, stabil og 
miljøvennlig måte. Og vi bidrar til at andre land får oppleve et oljeeventyr som ligner 
på vårt eget. Internasjonalt bidrar vi nemlig ikke bare med teknologi, men også med 
våre erfaringer med å forvalte store oljeinntekter og fordele dem rettferdig. 

Fra norsk sokkel til verden  
som marked
Fra å ha norsk sokkel som viktigste marked, har norsk oljeteknologi- 
industri nå også rettet blikket mot verden. Selv om bransjen svinger 
med de globale konjunkturene, gir prognosene grunn til optimisme.  
Dersom oljeprisen forblir på dagens nivå, peker estimatene på en  
tredobling av de globale investeringene i sektoren de neste 20 årene.1  

1 og 2) Rystad Energy 2011

Subsea: Leting, boring og feltutvikling under vann

Floater: Flytende plattformer

Fixed: Plattformer som står fast på havbunnen

Trend for drifts– og investeringskostnader globalt innen offshore, kategorisert etter type. 
Millioner USD
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Arbeidsplasser i hele Norge, motor i 
mange regioner
Som Norges største fastlandsnæring, bidrar oljeteknologiindustrien med 
store verdier til fellesskapet i form av verdiskapning, sysselsetting og 
skatter.

I 2010 betalte vi (bedrifter og ansatte) omkring 130 milliarder kroner i skatter og 
avgifter.1 Det tilsvarer byggingen av 100 000 nye sykehjemsplasser hvert år. Eller like 
mye som hele utbyggingen av intercitytogforbindelsen på Østlandet er ventet å koste.

Verdier skapes ikke av seg selv. Det er våre nærmere 200 000 ansatte fordelt på omkring 
4 000 bedrifter som bidrar, både gjennom personbeskatning og verdiene de skaper i 
bedriftene. I tillegg kommer alle ansatte som leverer tjenester til næringen - blant annet 
innen hotell, transport og servicehandel.2

Mange ser på oss som et vestlandsfenomen. Og vi er en viktig industri der, men vi er 
faktisk like viktige på Østlandet. Sannheten er at oljeteknologiindustrien har aktivitet i 
424 av landets 429 kommuner, og at det er flere ansatte på Østlandet enn i Rogaland.3

Sentral motor i distriktene
Oljeteknologiindustrien er en viktig drivkraft i mange små og store lokalsamfunn. 
Næringen representerer en motkraft mot sentralisering, og gir mennesker muligheter 
til å velge spennende jobber i hele landet.

Noen av landets største kompetansearbeidsplasser ligger derfor på steder som Fosnavåg, 
Ågotnes, Ålesund, Agder og Kongsberg. Her finner vi sterke klynger som har spilt og 
spiller en viktig rolle i den regionale, nasjonale og globale næringsutviklingen. 

1, 2) Menon 2012, 3) OED 2012 Figur: Konkraft 2012

Stor geografisk spredning  
på aktiviteten i  
oljeteknologinæringen
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Morgendagens arbeidsplasser
Det er i Norges største fastlandsindustri du vil finne svært mange av morgen- 
dagens arbeidsplasser. Verdensledende kompetanse og erfaring er alltid 
etterspurt, og vi har som ambisjon å jobbe lokalt og konkurrere globalt i 
generasjoner fremover. 

Det er ikke råvarer som gjør denne industrien stor, det er vår kompetanse og teknologi. 
Derfor er dette morgendagens arbeidsplasser. Ikke bare for ingeniører, men også for 
fagarbeidere, realister, økonomer og mange andre yrkesgrupper. 

Jobb lokalt, konkurrer globalt
Fra Barentshavet til Brasil, fra Angola til Australia; vi har aktivitet over hele verden og 
mulighetene er mange. Det er kunnskapen og innovasjonsevnen hos dem som jobber 
i næringen som har gjort oss til et industrieventyr. Vi hadde aldri vært globalt ledende 
på boreutstyr, subsealøsninger, seismikk og spesialfartøyer hvis ikke det norske tek-
nologimiljøet var i verdensklasse. 

I et kreativt samspill bidrar ingeniører, økonomer, fagarbeidere og andre yrkesgrupper 
til å utvikle innovative løsninger. Skal norsk oljeteknologinæring beholde den globale 
ledelsen, trenger vi stadig nye kreative og kloke hoder. Du er velkommen med på laget!

Global kompetanse, lokalt lokalisert
Da Rolls-Royce Marine skulle bygge sitt nye europeiske treningssenter falt valget på 
Ålesund. Da National Oilwell Varco skulle lokalisere sitt globale kompetansesenter i 
logistikk valgte man ikke Houston, men Kristiansand. Begge deler er gode eksempler 
på at Norge har den kompetansen og de hodene som store globale selskaper etterspør. 
Men det er ingen automatikk i at globale bedrifter fortsatt vil legge sin aktivitet til 
Norge. For at bedifter skal legge ny aktivitet hit, er det viktig at vi hele tiden utvikler 
vår vertskapsattraktivitet.
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Den norske modellen
Mange spør seg om hvordan det har vært mulig for et lite land å bli verdens-
ledende på høyteknologi. Kanskje finner vi svaret i det mange kaller den 
norske modellen?

I Norge er det et tett samarbeid mellom bedrifter, arbeidstakere og myndigheter. Og 
det er god dialog mellom bedriftene og de mange hundre lokalmiljøene de opererer i. 
Vi har også et offentlig virkemiddelapparat som har spilt en viktig rolle i etableringen 
av noen av våre aller sterkeste næringsklynger. 

I Norge er beslutningsveiene korte og samspillet tett. Alle kan komme med ideer og 
forslag, og problemer tas opp og løses der og da. Av og til kommer det en krise. Da 
bretter alle gode krefter opp ermene i en dugnadsinnsats – enten det er for få ned 
produksjonskostnadene eller det er for å øke reservoarutnyttingen.

I historien om det norske oljeeventyret er den norske modellen kanskje den viktigste 
suksessfaktoren. Strenge krav fra norske myndigheter har vært viktig for å utvikle ny 
teknologi. Gode områdeløsninger og god ressursforvaltning er også et resultat av dette. 
Ikke minst har norsk sokkel fungert som et testlaboratorium for forskning og teknologi-
utvikling som siden har blitt store eksportsuksesser.

Statfjord – fra nedstenging til videre liv
På slutten av 90-tallet planla Statoil nedstenging av Statfjordfeltet fra år 2000 og 
fremover. Nå sier vi at Statfjord vil produsere frem til 2040. Det skyldes ikke nye funn, 
men ny reservoarteknologi som utnytter feltressursene bedre.

Ekofisk – ble jekket opp
På 80-tallet sank grunnen under Ekofiskfeltet. Det var en ny erfaring som stilte norske 
ingeniører overfor store utfordringer. Løsningen ble å jekke opp samtlige plattformer 
samtidig og resultatet ble sikkert og stabilt. Historien illustrer hvordan norske ingeniører 
er på sitt beste når de står med ryggen mot veggen. 
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Miljøteknologi gir  
grønnere fremtid
Norsk oljeteknologiindustri bidrar til trygge operasjoner og gode miljø- 
løsninger på norsk sokkel så vel som internasjonalt. Forskning viser 
at de få utslippene som har funnet sted på norsk sokkel ikke har med- 
ført skader av betydning for miljøet – verken på fisk, sjøfugl eller strender.1

Internasjonal spydspiss 

Når det skal bores på flere tusen meters dyp og kompliserte operasjoner skal skje fra 
fartøy i høye bølger, må løsningene være utviklet av mennesker som forstår og bryr 
seg om naturen. Vi har utviklet løsninger som gjør at norsk sokkel er en internasjonal 
spydspiss på teknologi og miljø. Løsningene har gitt lavere energibruk, systemer for å 
overvåke og redusere utslipp til luft og sjø og den fremste oljevernberedskapen i verden. 

En gjennomgang Det Norske Veritas har gjort av de største utslippsulykkene globalt, 
viser at de fleste ikke kunne ha skjedd i Norge, grunnet tydelige krav til hvordan 
boreoperasjoner skal gjennomføres. Det viser hvordan norsk oljeteknologiindustri er 
verdensledende på miljø og sikkerhet takket være et sterkt engasjement for grønne og 
energieffektive løsninger.

Oljeteknologiindustrien bidrar også med teknologi til fornybar energi. Ikke minst ligger 
vår kunnskap til grunn når det nå skal bygges opp mot 10 000 vindturbiner i Nordsjøen 
frem mot 2020. Det skyldes at vi har erfaring med enormt store prosjekter offshore. 

Moderne miljøovervåkning
Norsk oljeteknologi brukes ikke kun i petroleumsnæringen. Norsk teknologi overvåker 
CO

2
-deponier i Rocky Mountains. Og norske geologer bruker kunnskapen sin for å 

bore etter og produsere grunnvann til drikkevann og matproduksjon i Afrika.

Moderne miljøovervåkning 
Et eksempel på et norsk selskap som bidrar til en grønnere verden er Biota Guard. 
Gjennom et høyteknologisk miljøovervåkingssystem kan oljeselskaper følge med på 
miljøet i havet i sanntid ved hjelp av biologiske, kjemiske og fysiske følere på blåskjell. 
Systemet gjør det mulig å reagere raskt på selv små utslipp av uønskede stoffer i havet.

Foto: Biota guard 

1) Klif og Petroleumstilsynet.
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Verdensledende på innovasjon, 
teknologi og kompetanse
Da det norske oljeeventyret startet på 70-tallet var det amerikanerne som 
leverte utstyret og teknologien. Ikke bare på norsk sokkel, men over hele 
verden. Nå er situasjonen annerledes. Norsk oljeteknologiindustri har 
utviklet seg til å bli en verdensledende leverandør av utstyr og teknologi. 

Vi leder an racet mot fremtidens energiproduksjon
For 40 år siden ville nok ingen ha trodd at Norge skulle bli et land som leder an 
mot fremtidens energiproduksjon. Men i dag er det den posisjonen vi har. Vi er en 
verdensledende offshoreregion og vi bygger kompetanseintensive og lønnsomme 
industriarbeidsplasser i høykostlandet Norge. 

Innovasjon kommer ikke av seg selv. Andelen som jobber med forskning og utvikling 
er høy. Da Ekofiskfeltet ble funnet i 1969 ble det antatt at vi ville klare å utvinne 17 
prosent av oljen på havbunnen. I dag er utvinningsraten femti prosent, takket være 
intensiv forskning og utvikling som har gitt oss ny kunnskap og ny teknologi. Det gjør 
at feltet kan produsere i minst 40 år til, og det med en utvinningsgrad som er blant de 
beste i hele verden.1

Noen lurer på hva vi skal leve av når norsk sokkel går mot solnedgang om noen gene-
rasjoner. Svaret er at når solen går ned ett sted, går den samtidig opp et annet. Et eller 
annet sted i verden i en eller annen næring. Da skal vi være der!

Norge står bak ingeniørbragder
Da Teknisk Ukeblad kåret det forrige århundres største ingeniørbragder var det 
Kongsberg Maritime som kom på andreplass. Deres dynamiske posisjoneringssystem 
som gjør at skip og andre installasjoner ligger stabilt i havet, er i dag en kommersiell 
megasuksess. Oljeutvinningen i Nordsjøen og andre undervannsløsninger hadde praktisk 
talt ikke vært mulig uten denne teknologien.

Et annet område hvor Norge leder an er på seismikk. Seismikk er en teknikk der man 
ved bruk av lydbølger tegner et bilde av berggrunnen i én eller flere dimensjoner. En 
viktig teknologi som benyttes av norske selskaper er 4D. Det er en metode for overvåking 
av reservoarene over tid. Uavhengige analytikere mener at bruken av denne teknologien 
i Nordsjøen og i Norskehavet har skapt mer enn 22 milliarder kroner i verdier.

1) Norsk Oljemuseum, 2011
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Bevisst politikk har gitt  
sterke klynger
Helt siden det norske oljeeventyret startet for 40 år siden, har det vært et 
mål for myndighetene å bygge opp en sterk norsk oljeteknologiindustri.

Dette har lykkes og i dag består oljeteknologiindustrien av flere klynger med konkur-
ransedyktige bedrifter som leverer avanserte produkter og tjenester til norsk sokkel 
og til internasjonale markeder. Suksessen er faktisk så stor at vi har blitt Norges klart 
største fastlandsindustri, og Norges nest største eksportnæring etter oljen. 

Gjennom et fantastisk industrieventyr har norske selskaper blitt globale markedsledere 
innen seismikk, undervannsteknologi, boreutstyr, offshore servicefartøyer, flytende 
produksjon og transporttjenester. Mange av disse bedriftene er organisert gjennom 
klyngeprogrammet Norwegian Centre of Expertise (NCE) som er eid av Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet og SIVA.

NCE Maritime: Den maritime klyngen på Møre er blant de få komplette maritime
klyngene i verden. Et tett samarbeid er en viktig årsak til at omsetningen er doblet siden 
2005, til over 50 milliarder kroner. Klyngen teller i dag over 20 000 ansatte.

NCE NODE: Bedriftene i teknologiklyngen i Agder hadde ved årtusenskiftet 1 500
ansatte og omsatte for 3-4 milliarder kroner. I dag har bedriftene omkring 9 000 ansatte
og en omsetning på 45 milliarder kroner. Bedriftene i NCE NODE utvikler bore-, laste/
losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi.

NCE Subsea: Klyngen som er lokalisert i Hordaland, samler mer enn 130 bedrifter, 
kompetanseaktører og utviklingsaktører med fokus på undervannsløsninger. Klyngen 
har over 8 000 ansatte og omsetter for nærmere 20 milliarder kroner.

NCE Systems Engineering: Teknologiklyngen på Kongsberg hadde ved år-
tusenskiftet omkring 6 000 ansatte og en omsetning på 10 milliarder. I dag har dette 
økt til over 10.000 ansatte i Norge og 23 000 globalt med en samlet omsetning på over 
37 milliarder kroner.
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