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• Nettsted 
• Artikler
• Bok
• Vandreutstilling
• Presentasjoner

Formidlingsmetoder









• Riksantikvaren – teknisk‐industrielle 
kulturminner fra petroleumsvirksomhet

«de største og mest komplekse 
kulturminnene fra vår tid»

• Bevaring gjennom dokumentasjon

• Kulturminne Ekofisk –
pionerprosjekt for oljemuseet (2002–2005 ) 

• Kulturminne Frigg (2005–2008) 

• Kulturminne Statfjord (2008–2012) 



Kulturminneplanen

• Historikk over teknologisk 
utvikling

• Beskrivelse av felt og 
rørledninger på norsk sokkel

• Evaluering og prioritering for 
framtidige dokumentasjons‐
prosjekter

• Utviklet i samarbeid mellom 
industri, myndigheter og NOM

• Se også:

www.petroleumskartet.no



Kulturminne Frigg

• Organisering av prosjektet
• Utvalgskriterier
• Typer kildemateriale som tas vare på
• Registrering og bevaring
• Presentasjon 



Organisering av prosjektet
• ABM-prosjekt
• Hver av samarbeidspartnerne gjør det de kan 

best
• Statsarkivet – skriftlig arkivmateriale
• Oljemuseet – prosjektleder. Samle inn, 

registrere og bevare gjenstander, foto, film, 
publikasjoner. Foreta intervjuer. Formidling via 
internett og evt utstilling

• Nasjonalbiblioteket – depotinstitusjon for digitale 
medier. Samordne felles søk i databaser



Utvalgskriterier – valg av representative 
installasjoner



Prosesslinjen – styrende kriterie for 
valg av intervjuobjekter

• Geolog
• Borer
• Prosessoperatør
• Plattform ledelse
• Vedlikehold og vedlikehold under vann
• Støttefunksjoner offshore: Forpleining, catering, 

HMS, transport
• Støtte funksjoner i land: Salg av gass







Prosesslinjen – forholdet menneske/maskin



250 Frigg gjenstander registrert ved NOM



Gjenstand: Brostykke fra Frigg, vekt 80 tonn









Modell av 
plattform 
fra 
Friggfeltet



Publikasjoner
Databaser: Bibsys og 

Oil databasen

Publikasjoner som er 
digitalisert: 

• Elf Link 1988-1998 
• Elf Monthly 
• Frigg Area Cessation 

News
• Årsrapporter
• Brosjyrer



• Teknisk 
dokumentasjon 
tilgjengelig på 
nettstedet



Foto registreres i databasen Primus





Filmer 
registeres i 
Primus og  
Mavis

Digitalt radio 
arkiv fra 
NRK legges 
til rette av 
NB



Digital struktur

• I Kulturminne Ekofisk utviklet Nasjonal 
biblioteket en digital struktur. Den er blitt 
viderutviklet i kulturminne Frigg og 
kulturminne Stafjord. 

• Nasjonalbiblioteket har ansvaret for 
søkefunksjonaliteten i prosjektet – dvs 
fellessøk i flere databaser samtidig.



Struktur for nettsted:





Skotsk del av Frigg-prosjektet

• Utført av arkivar ansatt ved universitetet i 
Aberdeen

• Skal dokumentere de deler av anlegget 
som ligger i skotsk sektor

• Skal bruke samme metoder som er utviklet 
i Norge

• Kulturminne Frigg er et pilotprosjekt i 
dokumentasjonen av britisk oljehistorie



Kostnader og finansiering

• Kalkulert totalkostnad 5 ‐ 9 mill. kroner 
(eks. mva.)

• Fradragsberettiget før skatt

• Finansiert gjennom lisensen



Utstilling: Frigg



Ekofisk‐ spørrespill


