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2014/2015:
15% av BNP
20% av nasjonalinntektene
39% av norsk eksport
1 av 10 arbeidstakere (240.000, 30.000 innenfor øvrig energi)

Olje og gass i Norge:



Norges
kontinental-
sokkel:
6 ganger
større enn
landområdene

Man kan mene
hva man vil om 
norsk olje- og
gassvirksomhet,
men dens be-
tydning er
udiskutabel.



Can a human being function without memory?

If not, what about a company?



• Synlighet - kampanje
• Tilhørighet - eierskap
• For og av næringen!

• Delta i næringens arenaer



Lansering i september 2014

❖ Våre ulike brukergrupper, samarbeidspartnere og andre 
interessenter var representert
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Nye nettverk og samarbeidsformer

• Samarbeid med Universitetene i Oslo, Stavanger, 
Bergen, Tromsø, NTNU, NHH og BI

• Kartlegge forskningsbehov
• Legge til rette for samarbeid

• Forenkle innsynsprosesser for studenter og forskere
• Øke bruken av kildene

• Ny forskning
• Forskere møter olje- og gass (konferanse mars 

2016)



Formidlingsprosjekter

“Archives and history – analyzing times of transition”



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



Det er viktig å kunne formidle egen bedriftskultur (företagskultur), både internt og
eksternt. Historie betyr mye her. Arkivene inneholder et enormt potensial og kan gi

liv og sammenheng til bedriftens historie.

Det historiske materialet kan med fordel brukes til presseinformasjon, ved
markering av hendelser, jubileer etc.

Fra arkivet etter Statoil 



For medarbeidere er det verdifullt å forstå sin arbeidsgiver og få et 
historisk perspektiv på virksomheten. 

Fra arkivet etter Petroleum Wives Clup

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.



Vilka röster hørs i 
berättelsen om Norge?

Hvorfor er dette viktig for næringen?



Bevare og tilgjengeliggjøre papirbaserte og 
elektroniske arkiver

❖ Årlig tilvekst: ca. 600 hm – til nå ca. 
5.000 hyllemeter arkiver

❖ 75.000 digitaliserte dokumenter

❖ 65.000 lagt ut på digitalarkivet

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

❖ 2016: Pågående: Shell og 
ExxonMobil (ca. 2 TB)



Viktige momenter i en avtale
Avlevering eller deponering
Innsyn og tilgjengelighet
Varighet
Kostnader

Alle 
henvendelser 
om innsyn fra 
publikum blir 
klarert med 
selskapet 

først!

Alle 
henvendelser 
om innsyn fra 
publikum blir 
klarert med 
selskapet 

først!



Hvorfor Arkivverket?



http://arkivportalen.no/side/forside

Arkivet på nett



Innovasjon er utvikling – et resultat av erfaring

Industriledere diskuterer erfaringens og arkivenes betydning


