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Hvordan privatarkivarbeidet kan 

organiseres innen en spesifikk 

sektor



Bestillingen fra Arkivverket

1. Ansvarliggjøre bransjen

2. Økt ressurstilgang

3. Nettverk og samarbeidsformer

4. Etablere formidlingsprosjekter

5. Bevaringsplan

6. Bevare og tilgjengeliggjøre  papirbaserte og elektroniske 
arkiver

7. Økt bruk og digitalisering

- Alternative måter å organisere Arkivverkets oppgaver på -



NOGA 

❖ Årsverk: 5,5

❖ Prosjektperiode: 2014 - 2016

❖ Mål for prosjektet:

❖ Sikre bevaring av arkiver 

knyttet til olje- og gassektoren, 

både statlig, kommunalt og 

privat arkivmateriale

❖ Stimulere til økt forskning og 

annen bruk av arkivene



Ansvarliggjøre bransjen
Referansegruppen til NOGA

Stig S. Kvendseth, Direktør, kommunikasjon og myndighetskontakt, ConocoPhillips

Bjørn Vidar Lerøen, Spesialrådgiver, Norsk olje og gass

Kristin Bremer Nebben, Daglig leder, Norsk petroleumsforening

Inger Lise Strømme, Direktør for dataforvaltning og organisasjon, Oljedirektoratet

Finn E. Krogh, Direktør, Norsk oljemuseum

Leif Johan Sevland, Administrerende direktør, ONS

Lene Walle, Regiondirektør, Riksarkivet

Hilde- Marit Rysst, Leder, SAFE

Øyvind Ihlen, Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Anette Homlong Storeide, Førsteamanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Arve Johnsen, Advokat,

Torkel Thime, Prosjektleder, Statsarkivet i Stavanger/Norsk olje- og gassarkiv

Marna rutebillag, Mandal 



Lansering i september 2014

❖ Våre forskjellige brukergrupper, sponsorer, 

samarbeidspartnere og interessenter var representert



Økt ressurstilgang

❖ Arkivverket bidrar: 1 årsverk + adm. tjenester

❖ Bransjen: 4,5 årsverk

❖ God ordrereserve på tross av vanskelige tider

Skålevik ved Bergen Centrum bilpark i Trondheim
Stavanger



Nye nettverk og samarbeidsformer
Universitetet i Tromsø
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Institutt for historie og religionsvitenskap

Institutt for samfunnsmedisin

BI
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for markedsføring

Solemsbukta ved Drammen 1915 
Søgne 1930 Honningsvåg

NTNU
Institutt for historiske studier 

Institutt for språk og litteratur

Institutt for kunst- og medievitenskap

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

Institutt for produktdesign

Psykologisk institutt

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen
Institutt for geografi

Historisk institutt

Institutt for sosialantropologi

HEMIL Bergen (Senter for forskning om helsefremmende arbeid, 

miljø og livsstil)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Institutt for arbeids- og miljømedisin

Institutt for samfunnspsykologi

Universitetet i Oslo
Psykologisk institutt

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi/ De Facto

Institutt for medier og kommunikasjon

Universitetet i Stavanger
Institutt for kultur og språk (historie, nordisk, Praktisk pedagogisk utdanning (PPU))

Lærerutdanningen

Mastergrad i samfunnssikkerhet 



Etablere formidlingsprosjekter

“Archives and history – analyzing times of transition”



Kartlegging av olje- og gassarkiver



Bevaringsplan

Kriterier for bevaring av arkiv etter bestemte aktører innenfor olje- og gassektoren:

500 største På listen over Norges 500 største selskaper målt ut fra omsetning, driftsresultat, årsresultat og antall ansatte

Ansatte >50 tilsatte

Alder Virksomhet startet før 2000

Fylker Geografisk representativitet (alle fylker representert)

Næring Næringskode: alle næringer representert

Pioner Pioner: teknologisk eller på andre måter

Land Landsomfattende organisasjon

Internasjonal Norsk selskap med datterselskap/avdelinger i utlandet

Sentral Sentral aktør

Ulike land Utenlandske selskap fra forskjellige land representert

Arendal 1912

Bodø

Frigg TCP2



Bevare og tilgjengeliggjøre papirbaserte og 
elektroniske arkiver

❖ 2014-2015: 850 hyllemeter mottatt, 

astaregistrert på mappenivå

❖ Årlig tilvekst: ca. 600 hm

❖ 2015: 65 GB (Statoil, Elf, SAFE, Total)

❖ 2016: Pågående: Shell og ExxonMobil

(ca. 2 TB)

Funn på Gullfaks

Første oljemesse i Stavanger

Ekofisk- funnet

Ocean Traveller til Stavanger 1966
Vallø – Norges første oljeraffineri

Totalt:

150 arkivskapere

I underkant av 5000 hyllemeter

Omtrent 160 tonn med dokumenter

Over 150 000 fotografier

Ca. 1000 filmer



75.000 digitaliserte dokumenter

65.000 på digitalarkivet

Prosjekt «Styrereferater»

Forskningsseminar mars 2016 for forsknings- og utdanningsinstitusjoner

History Marketing

Økt bruk og digitalisering



Våre tjenester

Forlenget levetid, 

volumreduksjon, enkel 

og rask gjenfinning

Ordning, registrering og bevaring av arkivmateriale



Våre tjenester

Vi besvarer spørsmål fra virksomheter som 

har sine arkiver hos oss, og vi påtar oss 

alt fra omfattende arkivundersøkelser til 

enklere søk i arkivene.

Historie som markedsføring og 

kommunikasjon (Heritage marketing) 

sammenfatter alle våre tjenester der vi 

hjelper kunden til å nyttiggjøre seg sine 

egne arkiver.

Fra arkivene etter ExxonMobil Norge

Digitaliserte foto i anledning ExxonMobil 125 år



Det er viktig å kunne formidle egen bedriftskultur, både internt og eksternt. Historie betyr mye her. Arkivene 
inneholder et enormt potensiale og kan gi liv og sammenheng til bedriftens historie.

Det historiske materialet kan med fordel brukes til presseinformasjon, ved jubileer eller når nye anlegg skal innvies.

Fra arkivet etter Statoil 

Skannede dokumenter i 

anledning Statoil 40 år



For medarbeidere er det verdifullt å forstå sin arbeidsgiver og få et 

historisk perspektiv på virksomheten. 

Fra arkivet etter Petroleum Wives Club

Fra arkivet etter ConocoPhillips

Fra arkivet etter ConocoPhillips

Vi kan tilby kurs i 

bedriftshistorie for 

nyansatte, 

ved fusjoner og som ledd 

i ledertrening. 

Vi kan også bidra ved 

ulike arrangementer.



Strategiske veivalg/føringer
Autoritet og pådriver for bevaring av bred og 

relevant samfunnsdokumentasjon

❖ Arkivverket skal være en autoritet på hva som 

er relevant samfunnsdokumentasjon. 

Dokumentasjonen skal favne bredt og: 

❖ Sikre bredde i informasjonstyper uavhengig 

av materialkategorier, teknologisk plattform, 

formater, informasjonsbærere og systemer. 

Dokumentasjonen skal omfatte også det som 

skapes utenfor saksbehandlingssystemer og 

fagsystemer, og fange opp blant annet det 

uformelle, transaksjoner, prosesser og 

saksbehandlingsflyt.

❖ Sikre bredde på tvers av statlig, kommunal 

og privat sektor.

❖ Sikre kilder for fremtidig forskning og andre 

brukergruppers behov for dokumentasjon.

❖ Sikre grunnlag for relevante og adekvate 

utvalg av materiale som bevares for 

ettertiden.

❖ Arkivverket skal bidra til bevaring av 

samfunnsdokumentasjon for ettertiden: 

❖ Sammen med andre interessenter og aktører 

skal Arkivverket sørge for bevaring av 

relevant dokumentasjon fra alle 

samfunnssektorer.

❖ Materialet skal bevares for å speile det 

norske samfunnet og for å ivareta 

forskningsmessige, rettslige, 

administrative og kulturelle behov.

❖ Arkivverket skal føre en tilsyns- og 

avleveringspraksis som sikrer at 

bevaringsverdig materiale blir tatt vare på for 

ettertiden, og som balanserer bevaringshensyn 

mot forvaltningens behov for tilgang til 

materialet. Arkivverket skal tydeliggjøre 

behovet for god arkivforvaltning og sikring av 

arkivene fram til avlevering kan skje. 

Arkivenes hus, Ullandhaug 2017




