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Plattformfredning?  
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Et forslag til 
klassifisering 

 

Klasse Definisjon Objekt NOM 
Begrunnelse og 

kommentar 

A 
Full skala – hele 
plattformer 

Bunnfaste plattformer   

Flytende plattformer   

En H-3 rigg   

B 
Full skala – deler 
av installasjoner 

Boretårn  350 tonn 

Helikopterdekk   

Flammebom   

Bro(seksjon)er (x) Friggbroen (90 tonn) 

C 

Store 
komponenter 
som kan stå både 
inne og ute 

Borebua fra Ekofisk, Blow-out-
preventer (BOP), Brønnhode/ 
Ventiltre, Bruddstykker fra ALK 

X 
Har allerede utstyr med 
vekt opp mot 30 tonn 

D Produksjonsutstyr 

Kompressor fra Statfjord A X 
Gjennomskåret – øker 
forståelse 

Borekroner X 
Mange ulike typer - max 2 
tonn 

Kontrollpanel fra Frigg X  

E Komponenter Ventiler, verktøy, sjakler o.l. X  

F Modeller Plattformer, skip … X Skala fra 1:33,3 til 1:500 

G Kuriosa Gjentander med tilknyning X Kopper, oljeprøver etc. 

H Kunst Malerier, plakater, tegninger X Med «oljemotiver» 

 



Er dette noe å ta vare på? 



<    Slik var det 

Frigg-feltet 



<    Slik var det 

Frigg-feltet 

… og slik står det i dag     > 



Riksantikvarens 15 prioriterte anlegg 

Følgende anlegg er i dag en del av bevaringsprogrammet for 
tekniske og industrielle kulturminner:                            
 
Atlungstad brenneri 
Bredalsholmen verft 
Fetsund Lenser 
Folldal gruver 
Haldenkanalen 
Kistefos Træsliberi 
Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk 
Neptun Sildoljefabrikk 
Næs Jernverksmuseum 
Odda smelteverk 
Rjukanbanen 
Salhus Tricotagefabrik 
Sjølingstad Uldvarefabrik 
Spillum Dampsag & Høvleri 
Tyssedal kraftanlegg 



Et oljemuseum må kanskje ha et boretårn? 

< Zalaegerszeg, Ungarn 

Bóbrka, Polen > 

Wietze i Tyskland > 



Aktuell gjenstand? 

Boretårnet på Statfjord A – kan være aktuell når dekket på 
plattformen skal fjernes (om noen få år). 
 
Boretårn og formidling 
Med nærmere 100 000 besøkende til museet årlig – og enda flere 
besøkende til Geoparken er formidlingspotensialet for et 
boretårn plassert på Kjeringholmen stort. Svært mange av de som 
besøker Kjeringholmområdet har også et klart formål med 
besøket; de ønsker å lære mer om oljeindustrien og om 
oljehistorien. Dette understøttes av publikumsundersøkelsene 
som museet har gjennomført over ti år. Her oppgis det ”å lære” 
som en av de viktigste grunnene til at en har valgt å avlegge 
museet et besøk. Dette er formidlingsmessig et svært godt 
utgangspunkt. 
 
Et typisk boretårn fra norsk sokkel har en grunnflate på 9 x 9 
meter, er 50 meter høyt og veier mer enn 300 tonn inklusive det 
utstyr som normalt brukes ved en boreoperasjon.  
 



Har vi plass til 
et boretårn? 



Noe går tapt 

Midtseksjonen av broen mellom 
Norge og UK. 
 
Den kom på plass i forbindelse 
med lanseringen av Kulturminne 
Frigg i 2008 – samme år som 
Stavanger var Europas 
Kulturhovestad. 
 
Den skulle bare være en 
midlertidig installasjon og stå et 
års tid. 
 
I 2013 ble den fjernet av flere 
ulike grunner - til glede for noen, 
men til stor sorg for oss 
“samlere”. 
 



Denne måtte vi si nei 
til … 

Hva:   Frittfall-livbåt for 75 personer 
 
Dimensjoner: 48 fot lang, vekt ca. 25 tonn 
 
Hvorfor:  Ingen spesiell historie, vanskelig å plassere, 
  har ikke vært i bruk offshore. 



Gjenstander i klasse C 

Disse passer godt inn sammen med 
et boretårn! 



Fristende for  taggere … 



C-gjenstander vi har plassert innendørs 

Verdens største borekrone 

Dykkerklokker 

Avrevne biter fra Aleksander 
Kielland-plattformen 



Brukte gjenstander øker forståelsen 



Forminskede utgaver gir også stor glede! 

En følelse av hvordan 
sikkerhetsutstyr faktisk fungerer 
er den reduserte utgaven av 
redningsstrømpa vår. 
 
Når du også kan få lov til å kle 
deg opp i en ekte 
overlevelsesdrakt blir 
opplevelsen ekstra gøy! 



Når vi ikke har plass … 



Dokumentasjonsprosjekter 
   

• Kulturminne Ekofisk (2002-2005)  

• Kulturminne Frigg (2005-2008)  

• Kulturminne Statfjord (2008-2012) 

• Kulturminne Valhall (20013-2015) 

• Industriminne Draugen (2016-2018) 

• Industriminne Ekofisk II (2018-2019)  

    (Oppdatering for perioden 2000-2019) 

 



En nasjonal plan for industriminner 

I 2010 utga Norsk Oljemuseum en plan for bevaring av viktige 
produksjonsanlegg for oljeindustrien. Den ble revidert og litt 
utvidet i 2012 – nå kalt Olje- og gassfelt i Norge. 
 
Planen har prioritert feltene fra A til D. 
 
A-listen består av: 
• Ekofisk området  
• Frigg området  
• Oseberg området 
• Snøhvit 
• Statfjord området 
• Troll området 
• Valhall området 
• Åsgard området 



En utstilling om ting 



Vi bygger nytt 
magasin med 
plass til mye – 
også store 
ting! 



Draugen 





På sporet av et industriminne... 

Kriterier – industriminne: 
• Representerer ulike utviklingsepoker 

• Første, viktigste eller mest representative teknologi 

• Viser bredden i utbyggingsløsninger og plattformtyper 

• Enestående i norsk eller internasjonal sammenheng 

• Økonomisk betydning 

• Samfunnsmessig betydning 

• Spesielle historiske hendelser knyttet til installasjonene 

• Politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen 



På sporet av Draugen... 

Kriterier: 
• Monosokkel – Condeep med ett skaft 

• Gassinjisering i vannførende lag 

• Første felt i drift nord for 62. breddegrad 

• Oljeproduksjon i Norskehavet 

• Ny oljeprovins – ny oljeby. Møre og Kristiansund 



Samarbeidspartnere 

• Arkivverket/Norsk olje- og gassarkiv (NOGA) 

• Nasjonalbiblioteket (NB) 



Prosjektaktiviteter 

• Utvalg og innsamling 

• Ordning og gjenfinning 

• Digitalisering og registrering 

• Redaksjonelt arbeid – fordypning 

• Publisering 



Innhold 














