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Om 30 år arbeider barne
barnet ditt hos oss.
Langsiktighet kan være et ord å pynte seg med. Men det kan også være en vilje, en visjon – slik som hos oss  
i GDF SUEZ E&P Norge. Vi tror på å delta i olje- og gass produksjonen på norsk sokkel. Det er positivt for både 
oss, våre ansatte og samfunnet. 

Vi har vært her i 10 år. Det er både et lite jubileum og en begynnelse på noe stort og varig. At vi nå har fått 
operatør ansvaret på Gjøa-feltet, gjør oss enda sterkere motivert. Vi vil bidra – i dag, i morgen, i mange tiår 
framover. 

Og vi vil være i front. På helse, miljø og sikkerhet. På teknologiske løsninger. På det å tenke nytt, skape noe nytt, 
være en foretrukket arbeidsgiver og en solid, troverdig aktør i det store bildet. Vi gleder oss!



Det var en noe uvanlig tropp som landet på Valhall-plattformen i sørlige 
del av Nordsjøen om formiddagen 3. mars 2010. Ut av helikopteret steg 
Riksantikvaren sammen med en delegasjon fra Olje- og energideparte-
mentet  (OED), Oljedirektoratet  (OD), Oljeindustriens  Landsforening 
(OLF) og Norsk Oljemuseum. Pressen  var også  invitert. Etter nesten 
fem  års  arbeid  skulle  oljemuseets  «Kulturminneplan  for  petroleums-
virksomheten på norsk sokkel» lanseres. Det var naturlig å legge begi-
venheten til en av de kunstige øyene i havet!

Oljeselskapet BP var vertskap for begivenheten og bød på omvisning 
gjennom store deler av Valhall-komplekset. Selve lanseringen fant sted 
i kinosalen på Valhall, der vår egen 16 manns store delegasjon ble sup-
plert med ca. 30 «ekte» oljearbeidere som brukte frivakten til å delta, og 
dermed skapte en fin ramme omkring lanseringen. Prosjektleder Harald 
Tønnesen presenterte plandokumentet overfor oppdragsgiverne OED, 
OD og OLF. Planen ble deretter overrakt til riksantikvar Jørn Holme 
— som et svar på utfordringen med å skaffe oversikt over de teknisk-
industrielle kulturminnene på kontinentalsokkelen.

Et  kulturminne  trenger  ikke  være  gammelt.  Kulturminne  er  alle 
spor etter menneskelig aktivitet i omgivelsene våre det knytter seg his-
toriske  hendelser,  tro  eller  tradisjon  til. Det  er  vår  felles  nasjonalarv. 
Kulturminneplanen kom i stand på oppdrag fra Olje- og energidepar-
tementet, Oljedirektoratet og Oljeindustriens Landsforening, de samme 
tre parter som sto for finansieringen. 
Kulturminneplanen beskriver utviklingen på norsk sokkel fra 1960-åre-
ne og fream til i dag, både med hensyn til hvilke forutsetninger som lå til 
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Harald Tønnesen
(f. 1947) er fagsjef ved Norsk 
Oljemuseum. Han er utdannet 
sivilingeniør ved University of 
Newcastle upon Tyne og har bred 
erfaring innen petroleumsindus-
trien. Han startet karrieren hos 
Robertson Radio Elektro fulgt av 
Rogalandsforskning og til sist som 
forskningssjef i Esso Norge AS før 
han gikk over til Norsk Oljemuseum.

Gunleiv Hadland
(f. 1971) er forsker ved Norsk 
Oljemuseum. Hadland er utdannet 
cand. philol. med hovedfag i historie 
fra Universitetet i Bergen. Hoved-
oppgaven hadde tema kraftutbyg-
ging og naturvern. Han har tidligere 
arbeidet med prosjekter for blant 
annet Norsk Teknisk Museum og 
for Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE).

Kulturminneplanen beskriver utviklingen på norsk sokkel fra 

1960-årene og frem til i dag, både med hensyn til hvilke forut-

setninger som lå til grunn for at Norge kunne utvikle seg til en olje- 

og gassnasjon, myndighetenes rolle og den rivende teknologiske 

utviklingen. I planen beskrives samtlige områder, felt og installa-

sjoner på norsk kontinentalsokkel. 

Kulturminneplanen skal fungere både som en helhetlig oversikt og 

en samlet vurdering av offshoreinstallasjoner med nasjonal verne-

verdi – og gi grunnlag for prioritering av anlegg i det fremtidige 

arbeidet med å dokumentere norsk oljevirksomhet. Planen skal 

også bidra til økt bevissthet om oljeindustriens kulturminneverdier 

og den videre forvaltningen av disse.

Resultatet av arbeidet med kulturminneplanen er en prioriterings-

liste over felt som er industriens, fagmyndighetenes og Riks-

antikvarens felles vurdering av hvilke industrianlegg på norsk 

sokkel som skal de neres som kulturminner fra oljevirksomheten.

Forsidefoto: Sleipnerfeltet. 
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grunn for at Norge kunne utvikle seg til en olje- og gassnasjon, myndig-
hetenes rolle og den rivende teknologiske utviklingen. I planen beskri-
ves samtlige områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel. 
Planen skal fungere både som en helhetlig oversikt og en samlet vurde-
ring av offshoreinstallasjoner med nasjonal verneverdi – og gi grunnlag 
for prioritering av anlegg i det fremtidige arbeidet med å dokumentere 
norsk oljevirksomhet. Planen skal også bidra til økt bevissthet om oljein-
dustriens kulturminneverdier og den videre forvaltningen av disse.

Resultatet av arbeidet med kulturminneplanen er en prioriterings-
liste over felt som er industriens, fagmyndighetenes og Riksantikvarens 
felles vurdering av hvilke industrianlegg på norsk sokkel som skal defi-
neres som kulturminner fra oljevirksomheten. Planen kommer i engelsk 
utgave våren 2011. 

«Å frede en hel plattform kan bli vanskelig, men la oss ta kronjuvelen 
- boretårnet fra en installasjon som skal bort. Finn et sted i Stavanger – 
Europas oljehovedstad – og la det stå som 
en markør.» Dette uttalte riksantikvar Jørn 
Holme  på  lanseringsturne  til  Vallhall  og 
skapte med det debatt i «oljehovedstaden». 

Jørn Holmes visjon for bevaring av kan-
skje det fremste symbol for oljevirksomhe-
ten – boretårnet – ble slått stort opp i pres-
sen og diskusjonene gikk høyt, både i medi-
ene og rundt mange lunsjbord. Et boretårn 
kan være både 40, 50 og 60 meter høyt og 
vil  bli  et  enormt  landemerke  i  byen.  Til 
sammenligning  er  Valbergtårnet,  som  er 
synlig fra store deler av byen, 26,5 meter. 
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Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Fersk krydret ytrefilet av svin
160 g pr. kg 93,13

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.

Løssalg: kr 20,00 (Levert hjem: fra kr 7,60) Aftenbladet.noTORSDAG 4. MARS 2010 Uke 9 Nr. 53 118. årgang

Riksantikvar Jørn Holme:

Vil ha 50 meters
boretårn i Stavanger

LANDEMERKE:
Historien om oljå 

skal dokumenteres 
og tas vare på. 

Det er vanskelig å frede 
en hel plattform, 

men riksantikvar Jørn Holme
har et annet forslag: 

– Stavanger er Europas 
oljehovedstad. 

Finn et sted i byen 
og plasser et boretårn der,

som en markør. 
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Vaskejobb
med 
140.000
i årslønn
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STAVANGER: Stuepike Ladawan
Jaroennok Hansen på 
Hotel Victoria har ordnede lønns-
og arbeidsforhold. Det gjelder
langt fra alle i serviceyrkene. 

Finnøy-ordførar:

Bom-prisen
truleg ned
25 prosent
før jul
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Musikere
krever Tou-
penger nå
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47-ÅRIG JERNKVINNE
til Ironman
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VM: Solveig Gysland 
Sæby er kvalifisert for 
sitt sjette VM på Hawai

Nye
skolebygg
trekker
elever
NYHETER 1. DEL side 4

OPPTAK: Jåttå videregående
skole, som åpnet i 2007, er en
av de nye skolebyggene som er
populære blant søkerne.

Valhall-plattformen var 
arena for lansering av 
kulturminneplanen. 
Riksantikvar Jørn 
Holme får omvisning  
av plattformsjef  
Elzbieta Kaliszuk. 
Bak kommer Harald 
Tønnesen og museums-
direktør Finn E. Krogh. 
Valhall-komplekset skal 
en gang dokumenteres som 
et teknisk-industrielt 
kulturminne fra olje-
virksomheten til havs.  
Foto: Stavanger 
Aftenblad/Fredrik 
Refvem

Faksimile av forsiden 
på Stavanger Aftenblad 
dagen etter lanserings-
turen.
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