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Forord 
 

Tekna Olje og gass engasjerte IRIS våren 2012 for å gjennomføre en undersøkelse av 

petroleumsrelaterte studietilbud.  

1. Dette arbeidet ble hovedsakelig utført høsten 2012 og resulterte i et notat som ble 

offentligjort i januar 2013. Tekna Olje og gass ba så IRIS om en utdyping, hvor 

en inkluderte data på norske masterstudenter i utlandet, PhD-studenter og 

utenlandske studenter i Norge.  

2. Dette gav grunnlag for et oppdatert notat som ble presentert på en paneldebatt 

arrangert av Tekna Olje og gass under ONS Norway august 2013.  

3. Høsten 2015 ble det utarbeidet en oppdatering per medio oktober 2015 der et 

selektivt utvalg av samme type statistikk ble fremlagt, der de nye opptaksårene 

2013-2014 og eksamensårene 2012-2014 for masternivå var med, samt opptaks- 

og eksamensårene 2012-2013 for PhD. Merk at det for opptatte studenter da ble 

korrigert for studenter som tas opp til videre- og etterutdanninger som ikke utgjør 

komplett masterutdanning, dette ble da også korrigert for tilbake i tid.  

4. Våren 2016 ble det utarbeidet en videreføring av ovennevnte studier med et fokus 

på søkertall til petroleumsrelaterte studietilbud. 

5. Høsten 2016 (med publisering i januar 2017) ble det utarbeidet en videreføring 

med oppdaterte tall for master og PhD, samt bachelordata. 

6. Foreliggende notat oppdaterer tallene fra de foregående notatene, men tar ikke 

med studier på bachelor- og PhD-nivå. Notatet er laget i takt med Tekna Olje og 

gass sin målsetning om å ajourføre den etablerte unike oversikten på et standard 

og repeterbart format. Dette nye notatet blir presentert i forbindelse med ONS 

august 2018, dvs. ONS side-event «Innovative Education and Competence 

Building» 28.08.2018. 

 

Som tidligere, hadde dette arbeidet ikke vært mulig uten svært god hjelp fra Yngve 

Bersvendsen ved Norsk Senter for forskningsdata (NSD), tusen, tusen takk! 

01.01.2018 fusjonerte IRIS Uni Research, Agderforskning, CMR og Teknova. Fra 01.10. 

2018 vil alle ansatte i de opprinnelige selskapene flyttes over til det nye selskapet NORCE 

AS, av denne grunn vil figurene i rapporten bruke «Kilde: NORCE». 

 

Stavanger 27. august 2018 

Atle Blomgren 

Prosjektleder 

 

 

 

 





 

- iv - 

Innhold 

INNHOLD ........................................................................................................ IV 

1 SAMMENDRAG ......................................................................................... 1 

2 INNLEDNING, METODE OG DATA ........................................................ 3 

3 HVILKE HØYERE TEKNISKE UTDANNINGER ER RELEVANTE 

FOR PETROLEUMSNÆRINGEN? ............................................................ 7 

4 UTDANNINGSKAPASITET INNEN PETROLEUMSRELATERTE 

STUDIETILBUD PÅ MASTERNIVÅ ...................................................... 13 

5 SØKNADSTALL PETROLEUMSRELATERTE STUDIETILBUD PÅ 

MASTER-NIVÅ ......................................................................................... 19 

6 REFERANSER ........................................................................................... 24 

VEDLEGG 1: UTDANNINGSKAPASITET INNEN 

PETROLEUMSRELATERTE STUDIETILBUD PÅ BACHELORNIVÅ 

[TALL FRA 2016-RAPPORT] .................................................................. 25 

VEDLEGG 2: UTDANNINGSKAPASITET INNEN 

PETROLEUMSRELATERTE STUDIETILBUD PÅ PHD–NIVÅ [TALL 

FRA 2016-RAPPORT] ............................................................................... 27 





 

- 1 - 

1 Sammendrag  

Første del av dette notatet inneholder data på Tekna-medlemmer innen direkte 

petroleumsrelatert virksomhet fordelt på fagretning og del av verdikjede. Andre del av 

notatet viser utviklingen i antall opptatte studenter, søkere (sum søknader og sum 

førsteprioritetssøknader) og uteksaminerte kandidater for alle petroleumsrelaterte 

fagkategorier på masternivå. Notatet gir en referanseramme for petroleumsrelatert 

utdanning i Tekna Olje og gass sitt videre arbeid i 20181. De tema som inngår i rapporten 

er også ment å gi samfunnsmessig merverdi i det arbeid Tekna Olje og gass bidrar med, 

da disse tema er dagsaktuelle og viktige, dette gjelder ikke minst nå i dagens 

bransjesituasjon.  

Merk: Blant studieprogrammene ved de enkelte institusjonene som her inkluderes 

som «petroleumsrelaterte», vil det naturligvis være stor variasjon i forhold til andel 

kandidater som faktisk får jobb (eller ønsker jobb) i petroleumsnæringen. Andelen 

som begynner i petroleumsnæringen vil eksempelvis være høyere for kandidater 

innen Marin- og offshoreteknikk enn for kandidater innen IKT og 

Fysikk/Matematikk/Statistikk. 

IRIS sin bedriftspopulasjon over direkte petroleumsrelatert virksomhet er krysset med 

Teknas medlemsregister. Vi finner at virksomheter innen direkte petroleumsrelatert 

virksomhet per juni 2018 sysselsatte 28% av Teknas 42 041 yrkesaktive medlemmer 

i privat sektor, dette er i overensstemmelse med Teknas anslag. Innen Marinteknikk 

og Geofag jobber over halvparten av Tekna-medlemmene i petroleumsrelatert 

virksomhet. Av medlemmer med Maskinteknikkbakgrunn jobber over 40% innen 

petroleumsrelatert virksomhet. 

Den største fagretningen blant Teknas medlemmer i petroleumsnæringen er 

Maskinteknikk, med Geofag på andre plass. Mens medlemmer med Maskinteknikk er 

spredt jevnt utover verdikjeden, har Geofag et klart tyngdepunkt hos operatørselskapene. 

Andre viktige fagretninger er IKT, Kjemi, Marinteknikk og Elektro, hvor av Kjemi er 

spesielt viktig for operatørselskapene, mens IKT er spesielt viktig innen Verfts- og 

verkstedindustri og reflekterer behov for sterk digital kompetanse. 

For Operatørselskapene samlet sett er de store fagretningene Geofag, 

Maskinteknikk, Kjemi, IKT og Marinteknikk. Innen Verfts- og verkstedindustri 

samlet sett er de store fagretningene Maskinteknikk, IKT og Marinteknikk. 

Oljeservice og Tjenesteyting gjør bruk av de fleste fagretninger. 

                                                 
1 Selve kvaliteten i de ulike fagkategorier (studieprogram, lærerkrefter, utstyrssituasjon, studentkvalitet) 

og relevans av studieprogrammene til næringens nåværende og fremtidige behov i en næring som er syklisk 

og teknologiorientert og har HMS krav, er ikke adressert i denne rapporten. Merk ellers at ny 

stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning ble behandlet i statsråd juni 2017: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67754 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67754
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Kandidatdata fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) sin Database for statistikk om 

høgre utdanning (DBH) viser at det i 2017 ble uteksaminert 3 307 masterkandidater i 

de petroleumsrelaterte fagkategoriene, noe som er vekst fra 2016 (2 917). Av de 

uteksaminerte kandidatene i 2017 utgjør Geofag og petroleumsteknikk 15% og Marin- 

offshoreteknikk 7%, dvs. at de to de to fagkategoriene som relativt sett er mest rettet mot 

petroleum utgjør 22%. Det er en oppgang i antallet uteksaminerte kandidater fra 

2016 til 2017 for både Geofag og petroleumsteknikk og Marin- og offshoreteknikk.  

I 2017 ble det tatt opp 5 271 studenter til masterstudier i petroleumsrelaterte 

teknologifag. Dette er oppgang i forhold til 2016 (4 734).   Fra 2015 til 2016 var det 

fall i opptaket til Geofag og petroleumsteknikk, og dette fallet fortsatte fra 2016 til 

2017. Fra 2016 til 2017 var det imidlertid vekst i opptaket til Marin- og 

offshoreteknikk. NTNU står i en særstilling, med 2 592 studenter tatt opp til 

masterstudier innen petroleumsrelaterte fag i 2017. Universitetene i Oslo, Stavanger, 

Bergen og Kristiansand følger så med henholdsvis 561, 533, 321 og 295 opptatte 

masterstudenter i petroleumsrelaterte fag.  

I 2017 var det 59 861 søknader (sum søknader, ikke unike søkere) til masterstudier 

i petroleumsrelaterte fag. Antallet er høyere enn i 2016 (55 155) selv om det er 

tilnærmet flat utvikling for de to fagkategoriene som relativt sett er mest rettet mot 

petroleum - Geofag og petroleumsteknikk og Marin- og offshoreteknikk. For Geofag 

og petroleumsteknikk og Marin- og offshoreteknikk har det vært en kraftig nedgang siden 

2014, men fallet er nå i ferd med å flate ut. De fagkategoriene som har hatt sterkest 

søknadsvekst siden 2014, er Energi og miljø (Elkraft), Geoinformatikk/GIS, Elektro og 

telekommunikasjon, og IKT. 

I 2017 var det 22 711 førsteprioritetssøknader. NB: Tall for førsteprioritetssøknader 

er ikke unike personer da én og samme person kan være førsteprioritetssøker i både 

samordnet opptak og lokale opptak (her er inntil flere førsteprioritetssøknader mulig). 

Våre tall for førsteprioritetssøknader er således høyere enn tallene for «primærsøkere» 

som kun omfatter førsteprioritetssøknader ved samordnet opptak. Antallet 

førsteprioritetssøknader er høyere i 2017 enn i 2016 (20 556), men sammenlignet 

med 2014 har det vært sterk nedgang i sum førsteprioritetssøknader til de to 

fagkategoriene som relativt sett er mest rettet mot petroleum: Geofag og 

petroleumsteknikk og Marin- og offshoreteknikk.  

Fra 2016 til 2017 er det fortsatt fall innen Geofag og petroleumsteknikk, men vekst innen 

Marin- og offshoreteknikk. Veksten innen Marin- og offshoreteknikk fra 2016 til 2017 

kan delvis forklares med at studieprogram innen Marin- og offshoreteknikk nå har 

blitt «rebrandet» til «Havromteknologi» med fokus på alle typer havromsaktivitet. 
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2 Innledning, metode og data 

Tekna, fagforeningen for teknologer, realister og naturvitere med utdanning på 

masternivå, har per august 2018 mer enn 74 000 medlemmer (inkl. student- og 

pensjonistmedlemmer), og er Norges største organisasjon for slike. Tekna Student 

medlemmer utgjør mer enn 12 500 studenter. Tekna Olje og gass er et aktivt faglig 

nettverk2  i Tekna som ble stiftet høsten 2011, og har per 16.8.2018  2 206 medlemmer . 

Det faglige nettverket er åpent for alle Tekna-medlemmer som er interessert i eller jobber 

med temaer relatert til olje og gass, og har hatt en sterk vekst de siste årene. Tekna Olje 

og gass sitt formål er å ha et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og 

samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land.  

Denne oppdateringen ble gjennomført juni til august 2018 av IRIS i samhandling med 

Tekna Olje og gass v/prosjektleder Runar Østebø og styremedlem Christian Quale.  

Oppdatering er basert på data mottatt fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) sin 

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Fra NSD/DBH har vi mottatt data på 

sum søknader, sum førsteprioritetssøknader, opptatte studenter, og registrerte studenter 

fra 2000-2017 og data på ferdig utdannete kandidater fra 2000-2017 for alle 

studieprogram ved norske universitet og høyskoler definert som enten Ingeniør, Realfag, 

Teknologi, Maritim eller Fiskerifag, dvs. nå også for årene 2016-2017. Merk: I henhold 

til personvern vil vi ikke kunne vise data på et aggregeringsnivå mindre enn 3 personer 

(aktualisert av ny personvernforordning GDPR). 

Det er tre endringer fra de første versjonene av denne rapporten: For det første har vi nå 

inkludert data for Maritim utdanning (i all hovedsak nautikk-utdanninger) og Fiskerifag. 

Fiskerifag ble samlet inn for at utvalget skulle vært mest mulig komplett når det gjelder 

biologisk rettede utdanninger. Maritime utdanninger ble samlet inn da det i vårt datasett 

allerede fantes nautikkutdanninger som var karakterisert som Ingeniørfag. For det andre 

tar vi nå med data på sum førsteprioritetssøknader. Merk at én og samme student kan 

være førsteprioritetssøker ved både ordinært/samordnet opptak («primærsøkere») og til 

flere lokale opptak, så disse tallene er ikke nødvendigvis unike søkere. For det tredje har 

vi nå valgt å ta ut søknad og opptak til rene enkeltemner/årsstudier, noe som i stor grad 

betyr at vi utelater utenlandske studenter som kun tar deler av gradene sine i Norge. Alle 

korreksjoner er gjort tilbake til 2000.  

Dataene angir blant annet institusjonens navn i det aktuelle år, studieprogramnavn, 

fakultet/avdeling, institutt, nivå (1-årig, 2-årig, master, siv.ing., PhD osv.) og SSBs 

kategorisering av programmet.  

Dataene er så bearbeidet på følgende måte: Det er tatt hensyn til sammenslåinger og 

navneendringer i universitets/høyskolesektoren slik at studieprogrammene for de enkelte 

år kobles opp til den institusjonen de i dag ville ha tilhørt. De mange fusjonene som har 

vært i sektoren de siste årene innebærer at én og samme institusjon kan være representert 

                                                 

2 Begrepet faglig nettverk i Tekna ble introdusert i juni 2017, før het det faglig gruppe. 
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med studiested/campus i flere fylker. Men da utdanningstallene ikke alltid skiller klart 

mellom studiested/campus, har vi for årets rapport valgt å presentere alle tallene på 

(hoved)institusjonsnivå, eksempelvis Høgskolen på Vestlandet, NTNU osv.  

De enkelte utdanningsnivåene er aggregert til å være enten bachelor (3 år eller mindre), 

master eller PhD. Basert på en gjennomgang av studieprogramnavn, SSBs kategorisering 

av studieprogrammene, fakultets- og avdelingsnavn og instituttnavn, er 

studieprogrammene forsøkt fordelt etter noenlunde samme fagretning som Teknas 

medlemsdata bruker.  Som det følger av tabellen under (som definer fagkategorier brukt 

i denne rapporten), avviker noen av fagkategoriene brukt fra Teknas fagretninger, men 

dette er hovedsakelig et spørsmål om begreper: eksempelvis har vi valgt å referere til 

«Marin- og offshoreteknikk» i stedet for kun «Marinteknikk» for slik å få fram at begge 

disse disiplinene er inkludert. Det er brukt nøyaktig samme metodikk som forrige 

rapporter utgitt i desember 2012, august 2013, oktober 2015, april 2016 og januar 2017 

med ett unntak: For opptatte studenter er det ikke tatt med studenter tatt opp til etter- og 

videreutdanning, dvs. opptak til enkeltkurs som ikke gir komplett grad. Det er også 

korrigert for dette tilbake i tid på grafene. Det er ellers gjort noen helt marginale 

korrigeringer i forhold til hvilke fag de enkelte programmene kategoriseres som. 

I motsetning til notatet fra januar 2017 (Arbeidsnotat IRIS 2016/399) har vi denne gangen 

ikke tatt med bachelor- eller PhD-utdanninger. 

NB: Det er viktig å tolke notatet med basis i at vi antar alle studenter i disse fagkategorier 

er relevante for bransjen, men i virkeligheten vil mange også jobbe i andre bransjer. 
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Tabell 1: Fagkategorier definert og brukt i studien sortert etter petroleumsrelevans i 

alfabetisk rekkefølge [Def. På «petroleumsrelatert finnes i vedlegget] 
Fagkategori Kommentar Petroleums-

relatert? 

Byggfag Planlegging og oppføring av bygg og anlegg Ja 

Elektro og telekommunikasjon  Ja 

Energi og miljø (Elkraft) 

Elektrifisering av installasjoner over og under vann, 

samt landanlegg 

Ja 

Fysikk/Matematikk/Statistikk 

Merk: Realfaglige studier rettet mot lærerstudenter er 

kategorisert som Lærerutdannelse (se under). 

Ja 

Geofag og petroleumsteknikk 

Foruten fagene geofysikk og geologi, inkluderes 

«Bore- og brønnteknologi», «Reservoarteknologi» 

og «Produksjonsteknologi» som alle bygger på en 

kombinasjon av geofag, matematikk, fysikk, kjemi, 

maskin, elektro og materialfag. 

Ja 

Geoinformatikk/GIS Inkluderer både landmåling og kartografi (GIS). Ja 

HMS/Sikkerhet 

Inneholder naturvitenskaplige studieprogram rettet 

mot HMS- og sikkerhetsarbeid 

Ja 

IKT Data og informatikk Ja 

Industriell økonomi og teknologi-

ledelse 

En kombinasjon av ingeniør- og økonomifag, men 

også andre teknologiledelsesfag. 

Ja 

Kjemi  Ja 

Marin- og offshoreteknikk 

Inneholder marinteknikk, skipsdesign, 

undervannsteknologi, havteknologi og 

bygging/vedlikehold av offshore konstruksjoner. 

Ja 

Maskinteknikk 

Mekatronikk og teknisk kybernetikk, som begge er 

kombinasjoner av elektro og maskin, er lagt her. 

Ja 

Øvrige ingeniørfag 

Generelle realfagsutdanninger eller ingeniørfag som 

ikke hører hjemme annet sted (optikk, luftfartsfag, 

nautikk/skipsfartsfag osv.)  

Ja 

Biologi/Biokjemi/Bioteknologi Inkluderer også botanikk og zoologi Nei 

Havbruk, sjømat og nærings-

middelfag 

 Nei 

Landbruksfag  Nei 

Lærerutdannelse Realfaglige program rettet mot undervisning. Nei 

Mediefag Web- og medieorienterte retninger innen IKT Nei 

Medisin  Nei 

Miljø- og landskapsforvaltning  Nei 

Planfag  Nei 

Økonomi/Administrasjon/IKT 

Inkluderer ikke «rene» IKT-fag, men kombinerte 

Økonomi/IKT-fag. 

Nei 
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Tabell 2: Engelsk oversettelse av petroleumsrelaterte fagkategorier  
Fagkategori [Norsk] Educational category [Engelsk] 

Byggfag Civil engineering 

Elektro og telekommunikasjon Electronics and telecommunication 

Energi og miljø (Elkraft) 

Energy and environmental engineering 

(Electric power engineering) 

Fysikk/Matematikk/Statistikk Physics/Mathematics/Statistics 

Geofag og petroleumsteknikk Geoscience and petroleum technology 

Geoinformatikk/GIS Geoinformatics 

HMS/Sikkerhet HSE 

IKT Information and communciation technology (ICT) 

Industriell økonomi og teknologi-

ledelse 

Industrial economics and technology management 

Kjemi Chemical engineering 

Marin- og offshoreteknikk Marine – and offshore technology 

Maskinteknikk Mechanical engineering 

Øvrige ingeniørfag Other engineering 
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3 Hvilke høyere tekniske utdanninger er relevante for 
petroleumsnæringen? 

Hvilken fagkompetanse innen ingeniør- og realfag er det som etterspørres av 

petroleumsnæringen? Én måte å undersøke dette på, er gjennom medlemsdatabasene til 

de relevante fagforeningene, dvs. Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO), som 

i all hovedsak organiserer ansatte med kun bachelorgrad, og Tekna, som organiserer 

ansatte med mastergrad. Vi skal her fokusere på petroleumsnæringens bruk av teknologer 

med mastergrad, og ser derfor kun på Tekna-medlemmer. Merk at en Bachelor-student 

som har tatt 2-årig påbygning til Mastergrad vil kunne være Tekna medlem. 

 

Det er ikke helt uproblematisk å definere «petroleumsnæringen» (se eksempelvis 

Blomgren et al (2015: 204). For dette notatet vil vi definere «petroleumsnæringen» som 

alle virksomheter som leverer en vare eller tjeneste med direkte anvendelse i 

petroleumsvirksomheten. 

 

Figur 1: Virksomheter definert som direkte petroleumsrelatert aktivitet [blå og lyseblå 

sirkler] og indirekte petroleumsrelaterte aktiviteter [oransje sirkler]. Kilder: KonKraft 

og Blomgren, 2015 
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Vi tar utgangspunkt i IRIS sin bedriftspopulasjon over den nasjonale 

petroleumsnæringen, en populasjon som har blitt brukt i flere prosjekt for Norsk olje og 

gass (Blomgren et al, 2015)3. Denne populasjonen har så blitt krysset med Teknas 

medlemslister per juni 2018.4  

Tekna-medlemmene er fordelt på Teknas inndeling i fagretninger, dvs. den fagretningen 

det enkelte medlem er registrert med i Tekna medlemsregister. De ulike enhetene i IRIS 

sin oljepopulasjon er fordelt på næringskode, og for denne rapporten har vi brukt følgende 

inndeling: 

 Operatørselskap: Ansatte i selskap som Equinor (før: Statoil), Wintershall, Shell 

osv. Merk at vi her også inkluderer rørtransportselskap som Gassco. 

 Oljeservice: Ansatte i selskap registrert innen næringen Tjenester til olje- og 

gassutvinning. Her finner vi selskap innen rigg, boring, brønnservice og V&M 

engineering som eksempelvis Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Aker 

Solutions, Apply Sørco osv.  

 Verfts- og verkstedindustri: Ansatte innen klassiske industrinæringer som i all 

hovedsak jobber mot petroleumsvirksomheten. Her finner vi både 

utstyrsprodusenter, skips- og plattformverft og reparasjonsvirksomhet. 

Eksempler: NOV, MHWirth, OneSubsea, Kongsberg gruppen, Kværner, Aker 

Solutions Egersund, Vard og Ulsteingruppen. 

 Tjenesteyting: Ansatte innen tjenesteyting og engroshandel. Her finner vi selskap 

som DNV-GL, IRIS, SINTEF, deler av IKM Gruppen, offshorerederne, ulike 

bemanningsselskap osv. 

Merk: De siste årene har det skjedd en viss omstilling innen petroleumsrelatert 

virksomhet, så IRIS sine oversikt over petroleumsrelaterte virksomheter vil til en viss 

grad også inkludere ansatte som p.t. ikke jobber petroleumsrelatert virksomhet, dette 

gjelder ikke minst de offshorerelatert skipsverftene. 

                                                 

3 Se eksempelvis Blomgren Atle m.fl. «Industribyggerne 2015». Rapport IRIS 2015/031, utgitt på oppdrag 

fra Norsk olje og gass. 

4 IRIS sin oljepopulasjon er på enhetsnivå (eksempelvis NOV AS avd Molde) og det oppgis «oljeandel» i 

prosent per enhet. I Teknas kryssing av populasjonen med sitt medlemsregister har en kun tatt med 

enheter med «oljeandel» over 49 prosent. Merk at en for tidligere rapporter har foretatt den kryssingen 

på hovedkontornivå og i etterkant korrigert manuelt for selskap med lav «oljeandel». 
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Figur 2: Tekna-medlemmer i direkte petroleumsrelatert virksomhet som andel av alle 

yrkesaktive Tekna-medlemmer i privat sektor, fordelt på medlemmenes registrerte 

fagretninger og totalt, per juni 2018. Kilder: Tekna og NORCE 

Figuren over viser at virksomheter innen direkte petroleumsrelatert virksomhet per juni 

2018 sysselsatte 28% av Teknas 42 041 yrkesaktive medlemmer i privat sektor (11 800 

medlemmer). Innen Marinteknikk og Geofag jobber over halvparten av alle Tekna-

medlemmene i direkte petroleumsrelatert virksomhet. Av medlemmer med 

Maskinteknikk-bakgrunn jobber over 40% innen petroleumsrelatert virksomhet. 
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Figur 3: Tekna-medlemmer i direkte petroleumsrelatert virksomhet fordelt på største 

fagretninger og del av verdikjeden, juni 2018. Kilder: Tekna og NORCE 

Figuren over viser at den største fagretningen blant Teknas medlemmer i 

petroleumsnæringen er Maskinteknikk, med Geofag på andre plass. Mens medlemmer 

med Maskinteknikkbakgrunn er spredt jevnt utover verdikjeden, har Geofag et klart 

tyngdepunkt hos operatørselskapene. Andre tunge fagkategorier er IKT, Kjemi, 

Marinteknikk og Elektro, hvor av Kjemi er spesielt viktig for operatørselskapene, mens 

IKT er spesielt viktig innen Verfts- og verkstedindustri og reflekterer at utstyret som 

bygges har behov for mye bruk av digital kompetanse. 
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Figur 4: Tekna-medlemmer i direkte petroleumsrelatert virksomhet fordelt på del av 

verdikjede og fagretning, juni 2018. Kilder: Tekna og NORCE 

Figuren over viser hvilke fagretninger som er viktigst for de ulike delene av verdikjeden. 

For Operatørselskapene er de store fagretningene Geofag, Maskinteknikk, Kjemi, IKT og 

Marinteknikk. Innen Verfts- og verkstedindustri er de store fagretningene Maskinteknikk, 

IKT og Marinteknikk. Oljeservice og Tjenesteyting bruker de fleste fagretninger. 

Hovedgrunnen til dette nyanserte bildet, er at petroleumsvirksomheten, i motsetning til 

hva mange synes å tro, er svært allsidig. Geofag representerer kjernevirksomheten for 

operatørselskapene og er sentralt når det gjelder leting etter og kartlegging av 

hydrokarboner, feltutvikling inkludert planlegging og konstruksjon av brønner, samt 

oppfølging av produksjon og reservoarutnyttelse. Maskinteknikk og Elektro er blant 

annet svært relevant for utvikling og fabrikasjon av utstyr knyttet til boreoperasjoner og 
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de fleste topsides- og undervannsmoduler. Marinteknikk (inkluderer offshoreteknologi) 

er relevant for design og modifikasjon av offshore strukturer (og tilhørende operasjoner), 

både fartøy, rigger og plattformer. Kjemi er relevant blant annet for prosessanlegget, 

flerfasetransport og i forhold til brønnkonstruksjon (bore- og kompletteringsvæsker, 

sementering). Fysikk/Matematikk utgjør basisfag for de fleste ingeniørretningene og 

representerer ellers grunnleggende kunnskap som inngår i mange ledd i 

petroleumsnæringen, bl.a. innen analyse og utvikling av avanserte modeller for seismikk 

og reservoardata. IKT/digitalisering er viktig innen de fleste områder i næringen, 

eksempelvis utvikling av programvare for prosessering og tolking av seismikk, prosess-

simulering, systemer for planlegging og overvåking av installasjoner og 

vedlikeholdsbehov og sist, men ikke minst, generell IT-support. Samfunnsvitenskap og 

teknologiledelse gir bl.a. bakgrunn for HMS/Sikkerhet og administrasjon/HR/økonomi. 

Byggfag er eksempelvis relevant i forhold til konstruksjon av rigger og plattformer, 

innretninger ombord og rørledninger. Energi og miljø (Elkraft) er relevant i forhold til 

kraftforsyning på produksjonsanleggene, noe som også aktualiseres med «elektrifisering» 

av sokkelen. Ellers er det viktig å være klar over at for det første inngår mange tverrfaglige 

tema i fagretningene ovenfor og for det andre kan det ofte være noen få spesialfag som 

skiller to forskjellige fagretninger. 
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4 Utdanningskapasitet innen petroleumsrelaterte 
studietilbud på masternivå 

Dette oppdaterte notatet skal se på utdanningskapasiteten på masternivå (både 5-årige 

program og 2-årige masterprogram (som påbygning)) innen de ulike 

«petroleumsrelaterte» fagkategoriene i Norge.   

Vi definerer «petroleumsrelaterte» fagkategorier som fagkategoriene inkludert i figuren 

under, jf. også tabell 1. Merk imidlertid at vi splitter «Samfunnsvitenskap og 

teknologiledelse» i «Industriell økonomi og teknologiledelse» og «HMS/Sikkerhet». 

Merk også at vi legger til «Geomatikk/GIS», et fagområde som bidrar innen 

ressurskartlegging og i økende grad er relevant for havbunn/miljøkartlegging og 

dynamisk posisjonering av fartøyer og rigger, og «Øvrige ingeniørfag» som inneholder 

generelle realfagsprogram og mindre ingeniørfag, jf. også tabell 1.  

Merk: Blant studieprogrammene ved de enkelte institusjonene som er inkludert som 

«petroleumsrelaterte», vil det være stor variasjon i forhold til andel kandidater som 

faktisk får jobb (eller ønsker jobb) i petroleumsnæringen. Andelen som begynner i 

petroleumsnæringen vil eksempelvis være høyere for kandidater innen Marin- og 

offshoreteknikk enn for kandidater innen IKT og Fysikk/Matematikk/Statistikk. Dette 

innebærer at selv om eksempelvis Universitet i Oslo kommer ut som en større leverandør 

av kandidater innen petroleumsrelaterte fag enn eksempelvis Universitetet i Stavanger, er 

det god grunn til å tro at andelen kandidater som faktisk begynner i petroleumsnæringen 

er mye høyere for Universitetet i Stavanger. 
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Figur 5: Uteksaminerte kandidater på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) fordelt på 13 fagkategorier relevante for petroleumsvirksomheten, 2000-

2017. Kilde: NSD/DBH og NORCE  

Figuren over viser at det i 2017 ble uteksaminert 3 307 kandidater på masternivå i 

petroleumsrelaterte fag. Av dette utgjør Geofag og petroleumsteknikk 15% og Marin- 

offshoreteknikk 7%, dvs. at de to de to fagkategoriene som relativt sett er mest rettet mot 

petroleum utgjør 22%. Det er en oppgang i antall uteksaminerte kandidater fra 2016 til 

2017 for både Geofag og petroleumsteknikk og for Marin- og offshoreteknikk.  
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Figur 6: Uteksaminerte kandidater på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) 2017 fordelt på 13 fagkategorier relevante for petroleumsvirksomheten 

for de viktigste utdanningsinstitusjoner Kilde: NSD/DBH og NORCE 

Som figuren over viser, står NTNU (i Trondheim, Ålesund og Gjøvik) i en særstilling, 

med 1 736 uteksaminerte masterkandidater innen petroleumsrelaterte fag i 2017. På de 

neste plassene følger universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen, Universitetet i Sørøst-

Norge, UiT Tromsø, Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet (NMBU). 
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Figur 7: Opptatte studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt opptak til enkeltemner/årsstudier, fordelt på 13 fagkategorier 

relevante for petroleumsvirksomheten, 2000-2017. Kilde: NSD/DBH og NORCE5 

I 2016 ble det tatt opp 5 271 studenter til masterstudier i petroleumsrelaterte teknologifag, 

dette representerer en sterk vekst de siste årene. Fra 2015 til 2016 var det fall i opptaket 

til Geofag og petroleumsteknikk, og dette fallet fortsatte fra 2016 til 2017. Fra 2016 til 

2017 var det imidlertid vekst i opptaket til Marin- og offshoreteknikk.  

 

 

                                                 

5 Det høye opptaket for 2003 skyldes at UiB det året tok opp hele 586 studenter til cand.scient utdanning. 
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NTNU står i en særstilling, med 2 592 studenter tatt opp til masterstudier innen 

petroleumsrelaterte fag i 2017. Universitetene i Oslo, Stavanger, Bergen og Agder følger 

så med henholdsvis 561, 533, 321 og 295 opptatte masterstudenter i petroleumsrelaterte 

fag. Merk ellers at stadig flere institusjoner tilbyr masterprogram innen 

petroleumsrelaterte fag.  

 

Figur 8: Opptatte studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt opptak til enkeltemner/årsstudier, fordelt på 13 fagkategorier 

relevante for petroleumsvirksomheten, 2017. Kilde: NSD/DBH og IRIS/NORCE 
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Figurene over og under under viser opptaket innen petroleumsrelaterte fag på masternivå 

2000 – 2017 fordelt på institusjoner. NTNU er suverent størst, og vokser stadig.  Det har 

vært en liten reduksjon ved Universitetet i Oslo, men dette kan skyldes en mindre 

omkategorisering av ett studietilbud. Merk ellers at det de siste årene har vært sterk vekst 

ved både Universitetet i Agder og Høgskolen i Sørøst-Norge. De største ‘øvrige 

utdanningsinstitusjonene’ er NMBU, UiT Tromsø og Høgskulen på Vestlandet. 

 

Figur 9: Opptatte studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt opptak til enkeltemner/årsstudier innenfor de 13 fagkategoriene 

som er relevante for petroleumsvirksomheten per utdanningsinstitusjon6, 2000-2017 (for 

å «jevne ut» tallene, er 2003 tatt ut pga. UiBs uvanlig høye opptak det året). Kilder: 

NSD/DBH og NORCE 

 

                                                 

6 Som nevnt i kapittel 2, er det tatt hensyn til navne/nivåendringer og ev. sammenslåinger, slik at Institusjon 

A i 200x tilsvarer de institusjonene som i dag er blitt eller inngår i dagens Institusjon A. 
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5 Søknadstall petroleumsrelaterte studietilbud på 
master-nivå 

I 2017 var det 59 861 søknader (sum søknader, ikke unike søkere) til petroleumsrelaterte 

fag. Det samlede antallet er høyere enn 2016 (55 155), men det er flat utvikling for de to 

fagkategoriene som relativt sett er mest rettet mot petroleum: Geofag og 

petroleumsteknikk og Marin- og offshoreteknikk.  

 

Figur 10: Sum søknader til studier på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt enkeltemner/årsstudier innen 13 fagkategorier relevante for 

petroleumsvirksomheten, 2000-2017. Kilder: NSD/DBH og NORCE 

Figurene under viser at det for Geofag og petroleumsteknikk og Marin- og 

offshoreteknikk har vært en kraftig nedgang siden 2014, men at fallet er i ferd med å flate 

ut. De fagkategoriene som har hatt vekst siden 2014, er Energi og miljø (Elkraft), IKT og 

Elektro og telekommunikasjon. 
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Figur 11: Prosent endring i antall søknader fra 2014 til 2017 til studier på masternivå 

unntatt enkeltemner/årsstudier innen 11 fagkategorier (vi ser vekk fra Øvrige ingeniørfag 

og HMS/Sikkerhet som har unaturlig høye verdier i perioden) relevante for 

petroleumsvirksomheten. Kilder: NSD/DBH og NORCE 

 

Figur 12: Prosent endring i antall søknader fra 2016 til 2017 til studier på masternivå 

unntatt enkeltemner/årsstudier innen 12 fagkategorier (vi ser vekk fra Øvrige ingeniørfag 

som har unaturlig høye verdier i perioden) relevante for petroleumsvirksomheten. Kilder: 

NSD/DBH og IRIS 
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Vi skal nå se på førsteprioritetssøknader. NB: Tall for førsteprioritetssøknader er ikke 

unike personer da én og samme person kan være førsteprioritetssøker i både samordnet 

opptak og lokale opptak (her er inntil flere førsteprioritetssøknader mulig). Våre tall for 

førsteprioritetssøknader er således høyere enn tallene for «primærsøkere» som kun 

omfatter være førsteprioritetssøknader ved samordnet opptak.  I 2017 var det 22 711 

førsteprioritetssøknader til petroleumsrelaterte fag, noe som representerer vekst siden 

2016, da var tallet 20 556.  

 

Figur 13: Sum førsteprioritetssøknader til studier på masternivå (både 5-årige program 

og 2-årige masterprogram) unntatt enkeltemner/årsstudier innen 13 fagkategorier 

relevante for petroleumsvirksomheten, 2010-2017. Kilder: NSD/DBH og IRIS  

Jf. figurene under: Sammenlignet med 2014 har det vært nedgang i sum 

førsteprioritetssøknader til de to fagkategoriene som relativt sett er mest rettet mot 

petroleum: Geofag og petroleumsteknikk og. Fra 2016 til 2017 er det fortsatt fall innen 

Geofag og petroleumsteknikk, men vekst innen Marin- og offshoreteknikk. Veksten 

innen Marin- og offshoreteknikk kan muligens forklares med at studieprogram innen 

Marin- og offshoreteknikk nå har blitt «rebrandet» til «Havromteknologi» med fokus på 

alle typer havromsaktivitet. 
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Figur 14: Prosent endring i antall førsteprioritetssøknader fra 2014 til 2017 til studier 

på masternivå unntatt enkeltemner/årsstudier innen 12 fagkategorier  relevante for 

petroleumsvirksomheten (tar ut kategorier med unaturlige høye verdier). Kilde: 

NSD/DBH og IRIS 

 

 

Figur 15: Prosent endring i sum førsteprioritetssøknader fra 2016 til 2017 til studier på 

masternivå unntatt enkeltemner/årsstudier innen 11 fagkategorier relevante for 

petroleumsvirksomheten (tar ut kategorier med unaturlige høye verdier). Kilder: 

NSD/DBH og NORCE 
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Figur 16: Skjermdump fra sysla.no 11.04.2017 

 

Teknapresident Randeberg uttalte følgende i forbindelse med samordnet opptak 2017: 

Årets samordnet opptak viser at både antall søknader og antall studieplasser er blitt 

redusert i bl.a. petroleumsteknologi, offshoreteknologi og petroleumsteknologi i forhold 

til i fjor. Olje- og gassbransjen vil være svært viktig for Norge i mange år fremover og 

representerer mange av våre sterkeste kompetansemiljøer. Her må bransjen selv vise 

frem de store teknologiske utfordringene og de interessante faglige oppgavene inæringen. 

Skal vi fortsatt være i front på teknologiutvikling og konkurransedyktighet, er bransjen 

avhengig av å tiltrekke seg unge talenter. 
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Vedlegg 1: Utdanningskapasitet innen 
petroleumsrelaterte studietilbud på bachelornivå [tall 
fra jan 2017-rapport] 

I rapporten fra 2017 ble det for første gang presentert også utdanningskapasiteten for 

Bachelor for perioden 2000-2015. Merk at en del av de ferdig utdannede 

bachelorkandidatene fortsetter på master, og vil etter noen år også inngå i master-

statistikken.  

I 2015 ble det uteksaminerte 14 513 kandidater på bachelornivå i petroleumsrelaterte 

teknologifag, dette er høyere enn i 2014 (13 277).  

 

Figur 17: Uteksaminerte kandidater på bachelornivå, 2015 fordelt på 13 fagkategorier 

relevante for petroleumsvirksomheten for de viktigste utdanningsinstitusjoner Kilder: 

NSD/DBH og IRIS 
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Bachelorkandidatene utdannes dels ved universitet/høgskoler som også har 

masterprogram og dels ved regionale høgskoler uten masterprogram.  

Incr 

Figur 18: Uteksaminerte kandidater på bachelornivå, 2015 fordelt på 13 fagkategorier 

relevante for petroleumsvirksomheten for de viktigste utdanningsinstitusjoner. Kilder: 

NSD/DBH og IRIS 
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Vedlegg 2: Utdanningskapasitet innen 
petroleumsrelaterte studietilbud på PhD–nivå [tall fra 
jan 2017-rapport] 

Merk: For PhD-program hvor det verken fantes informasjon om fag eller institutt, er 

fagkategorien Fysikk/Matematikk/Statistikk anvendt som «default». Denne kategorien 

kan derfor være noe overrepresentert. 

I 2015 ble det uteksaminert 386 PhD-kandidater innen petroleumsrelaterte fagkategorier 

ved norske utdanningsinstitusjoner, dette er tilnærmet likt som i 2014 (389), men mye 

lavere enn i 2013 (431). Det er ikke sikkert at dette er noen trend, men at det kun skyldes 

sykluser i forhold til finansiering av doktorgradskandidater. Innen Geofag og 

petroleumsteknikk har det imidlertid vært vekst i antall uteksaminerte PhD-kandidater 

siden 2013. Innen marin- og offshoreteknikk var det marginal vekst fra 2014 til 2016, fra 

18 til 20 kandidater.  

 
Figur 19: Uteksaminerte PhD-kandidater fordelt på 13 petroleumsrelaterte 

fagkategorier i perioden 2002 til 2015. Kilder: NSD/DBH og IRIS. 

 

De fem største utdanningsinstitusjonene for petroleumsrelaterte PhD-kandidater er 

NTNU i Trondheim, UiO, UiB, UiS og UiT. Av disse er UiT og UiS klart minst. UiS er 

et relativt nytt universitet som allerede er på fjerdeplass i antall uteksaminerte PhD-

kandidater. UiS ville imidlertid fått en mye sterkere relativ stilling dersom vi kun hadde 

sett på Geofag og petroleumsteknikk og Marin- og offshoreteknikk.  
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Figur 20: Uteksaminerte PhD-kandidater 2015 fordelt på 13 petroleumsrelaterte 

fagkategorier. Kilder: NSD/DBH og IRIS. 

 





 

 

 




