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Oppsummering

av prosjektet

Etter 335 år med gruvedrift på Kongsberg er sporene tydelige både over og under jord. Kulturmiljøet etter
Kongsberg Sølvverk er i dag et av Norges største kulturmiljøfredete områder (30 km2) med inskripsjoner,
hjulstuer, et fantastisk dam- og renneanlegg, bygninger, berghalder og ikke minst dagåpningene til de aller
fleste gruvene. Gruveåsen har gjennom flere år vist seg som en vanskelig formidlingsarena og Norsk Bergverksmuseum har derfor utviklet en applikasjon for smarttelefoner og nettbrett som på en effektiv måte vil
gi gjester en forståelse for omfanget av Kongsberg Sølvverks anlegg over og under jord, og som vil berike
opplevelsen av gruveåsen for de som allerede bruker den som tur- og rekreasjonsområde. Prosjektperioden
er nå tilbakelagt, men det gjenstår fremdeles noe arbeid før alle funksjoner er på plass.
Redegjørelse for bakgrunn og problemstillinger

Norsk Bergverksmuseum har gjennom mange år gjennomført ulike formidlingstiltak i gruveåsen. De fleste
av de har vært for forhåndsbestilte grupper, mens enkelte har vært åpne for alle gjester. Våre erfaringer fra
denne formidlingen er:
Det er vanskelig å gi en forståelse for sammenhengen mellom det som er over og under jord.
Det er vanskelig gjennom muntlig formidling å skape et inntrykk av hvilke dimensjoner Kongsberg
Sølvverk hadde.
Formidlingen har i stor grad vært begrenset til enkelte små områder.
Mange ulike gjester, men lite «skreddersydd» og spesielt tilrettelagt formidling.
Ressurskrevende med tanke på bemanning.
Med bakgrunn i disse erfaringene har vi definert følgende mål:
Skape forståelse for sammenhengen gjennom sømløs visualisering av anlegget over og under jord.
Gi et inntrykk og forståelse for hvilke dimensjoner og virksomhetsområde Kongsberg Sølvverk
hadde.
Utvide området som formidles.
Informasjonen presenteres i lag, slik at gjesten selv kan bestemme på hvilket nivå den vil tilegne seg
kunnskap.
Gjøre gruveåsen og kulturminnene tilgjengelig.
Redegjørelse for gjennomføring

og metode

Gjennomføring

Norsk Bergverksmuseum har utviklet grunnlagsmateriale for applikasjonen herunder definert målgrupper,
mål og noen ønsker i forhold til funksjonalitet. Høsten 2015 valgte museet å holde prosjektet internt og jobbet videre med finansieringen. I desember 2015 fikk vi tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB og i januar 2016
fra Sølvverkets Venner, og arbeidet med eksterne samarbeidspartnere kunne begynne.
Museet engasjerte det danske selskapet Redia AS for konseptutvikling, detaljplaner og utviklingen av applikasjonen. Redia AS sitt arbeid har foregått i nært samarbeid med museets prosjektgruppe. Arbeidet ble
i den første perioden konsentrert rundt konseptutviklingen, og å skape en felles forståelse for hva vi ønsker
å formidle til hvem. Vi gjennomførte i mai 2016 en befaring i gruveåsen med representanter fra Redia AS,
i tillegg til representanter for nåværende brukere av kulturmiljøet fra Sølvverkets Venner og Kongsberg og
omegn turistforening.
Når konseptutviklingen var tilbakelagt startet Redia AS med utviklingen av platform og teknisk løsning for
applikasjonen. Dette ligger utenfor museets kompetanseområde, så dette har i stor grad vært opp til Redia.
Paralelt ble det arbeidet med innhold, og gjort et utvalg punkter i gruveåsen som skulle fungere som hovedpunkter. Våren 2017 ble det filmet med drone i gruveåsen, for å kunne legge inn "perspektiverende innhold"
i applikasjonen.
Teknisk løsning ble stilt til vår rådighet våren 2017, og arbeidet med å legge inn innhold og informasjon
startet umiddelbart. Applikasjonen ble gjort tilgjengelig i Google Play og AppStore i starten avjuli 2017.

Det gjenstår noe arbeid knyttet til visualiseringen av det underjordiske anlegget som vi regner med vil være
på plass tidlig i 2018.

Intern og ekstern forankring
Ideen til prosjektet er utviklet på museet og de som har vært involvert internt har eierskap til prosjektet. Det
har blitt gjort en jobb internt for å skape en forståelse for hva, hvordan og for hvem denne utviklingen er
viktig for museet.
Eksternt er det Redia AS som har vært involvert. Sølvverkets Venner og Kongsberg og omegn turistforening
ble invitert med på befaring, som representanter for brukere av gruveåsen. Ved lansering av betaversjon i juli
2017 inviterte vi brukere av applikasjonen til å komme med tilbakemeldinger fortløpende. Museet fikk i
denne forbindelse en god del tilbakemeldinger, både på e-post og som vurderinger på Google play. Alle som
ga tilbakemelding har blitt kontaktet av museet.

Planmessig forankring
Prosjektet er forankret internt i museets strategiplan for perioden 2016-2020 under fokusområde 3: Formidling og publikumsrettede tiltak. Overordnet mål sier «arbeide for at museet er synlig på nettbaserte arenaer
og sosiale medier, og gjennom faste og skiftende utstillinger, publikasjoner, undervisning o.1.»
Museet er i gang med arbeidet med en formidlingsplan hvor applikasjonen vil være et sentralt element i
formidlingen av gruveåsen og det fredete kulturmiljøet etter Kongsberg Sølvverk.

Etter prosjektperioden
Etter endt prosjektperiode vil museet ha kostnader knyttet til driften av applikasjonen. Applikasjonen kunne
ikke inneholde informasjon om alle 2000 registrerte kulturminner i 30km2 store kulturmiljøet på lanseringstidspunktet, og må utvides med mer informasjon i årene som kommer. Dette vil kunne gjøres av museets
ansatte gjennom administrasjonsgrensesnittet.

Resultater
Måloppnåelse
Vi har hatt utfordringer knyttet til visualiseringen av det underjordiske anlegget. Vår leverandør har ikke
funnet en tilfredsstillende metode, men arbeider i disse dager intensivt med en løsning. Visualiseringen av
det underjordiske anlegget vil være sentral for måloppnåelsen. Museet har allikevel oppnådd å utvide området som formidles, sørget for en mulighet for tilpasning av innhold og presentasjon av informasjonen i flere
nivåer. Vi forventer at visualiseringen av det underjordiske anlegget vil foreligge tidlig i 2018.

Øvrige erfaringerog resultater
Teknisk løsning og plattform er utviklet av Redia AS for dette prosjektet. Back-end er basert på Google
Cloud Firebase, mens CMS (administrasjonssystemet) er basert på React-teknologi. Løsningen gjør at vi
med et administrasjonssystem administrerer applikasjonen for iOS og Android samtidig, og oppdaterer
applikasjonen direkte. Se vedlegg fra Redia AS for nærmere beskrivelse av teknologien.

Markedsføring
Museet har fått en god del omtale i lokale medier, både i forbindelse med arbeidet og i forbindelse med
lansering. I tillegg har museet markedsført applikasjonen på facebook og på egen og andres hjemmesider.
Roll-up er satt opp i Kongsberg Skisenter, Knutehytta, Kongsberg stasjon og på Norsk Bergverksmuseum.

Økonomi
Norsk Bergverksmuseum har søkt om støtte fra ulike bidragsytere og har totalt mottatt støtte på kr 955.000,, i tillegg til museets egenandel på kr 190.000,-.

Giver

Sum

SparebankstiftelsenDNB
Kulturrådet—museumsprogrammetdigitalutvikling
BuskerudFylkeskommune
SølvverketsVenner
Kulturdepartementet(gaveforsterkning)
Egenandel
SUM

Kr 320.000,Kr 320.000,Kr 110.000,Kr 100.000,Kr 105.000,Kr 190.000,Kr 1,145.000,-

Prosjektethar ikkefått støtte avKongsbergkommuneellerden norskeUNESCO-kommisjonen.
Så langt er kr 680.000,-utbetalt til RediaAS i henhold til betingelsenei kontrakten. Resterendekr
170.000,-er foreløpigikke fakturertmuseetfra Redia. Revisorbekreftetregnskapettersendesnår det foreligger.
Revisorbekreftetregsnskapfor prosjektetettersendestidlig i 2018.
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Applikasjonens funksjoner

Velkomstside
På denne siden kan man velge anbefalte ruter, anbefalte punkter, velge menyen
øverst til høyre eller «finn rute»

Anbefalte

ruter

Velg en eller flerevanskelighetsgrader
Rutene i applikasjonen er gradert i ulike vanskelighetsgrader, slik at brukeren
selv kan velge hvor krevende turen skal være. Vi har benyttet nasjonal standard
for merking og gradering av løyper.

Z-'4

Velg de interesserdu vil høre om på turen
For å kunne sørge for en tilpasning og individualisering til hver enkelt bruker
er det mulig å velge blant seks stikkord som skreddersyr hvilke punkter som vil
være synlig på hver enkelt rute.
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~1110~1111.1illillt.

Le,gde,baske

Utvalg av ruter
Når valgene i foregående skjermbilder er gjort får man opp et utvalg ruter å
velge mellom. Av rutekortet fremgår det lengde på turen i kilometer, vanskelighetsgrad og distanse til startpunkt.

getgadA.stan

Rute
Etter valg av rute får man opp et kart hvor alle POI (points of interest) på hver
enkelt rute er markert. Egen posisjon blir også markert.

Punkt (POI)

Haus Sachsen

•

Alle punkter som er lagt inn i applikasjonen per dags dato har navn og noe informasjon. De fleste gruvene har som et minimum bilde, navn, dybde, funnår,
hvem gruven ble funnet av og når den ble lagt ned. Dammer og renner har
informasjon om volum, byggeår og reguleringshøyde.

Enkelte punkter er definert som hovedpunkt.
De har ytterligere tekst og bilder .

Dybde

—

Funnet
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Funnet

av

Sa

Nerliagt

I tillegg til applikasjonens hovedfunksjonalitet er det mulig å trykke på menytegnet øverst i høyre hjørne. Her kan man velge å gå tilbake til forsiden,
finne rute uten individualisering, benytte oppslagsverk, se sine favorittruter og
-punkter, rss-feed med utvalgte nyheter fra museets hjemmeside og instagram
på museets hashtagger.

Norsk Bergverksmuseum
Kongsberg, 21.12.2017

Halvor Sælebakke
Prosjektleder

takker for støtten til et spennende prosjekt.
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Museum Open APP-Platform
d. 19. december 2017

Hvad er Museum Open APP Platform
Det er en open platform

til museer som er

komponent

baseret og åben

Platformen

består af følgende

APP til los og Android

med udvalgte

CMS til at kunne oprette/rediger/tilføje

komponenter
indhold

Database med services som giver mulighed
integrerer

for at

med eksterne systemer

2

redia

Platformen
iOS
Android

Redaktør

Arkiveringssystemer
Museets wesite
Andre indholdssysterner

3

redia

APP'en er modul-baseret
APP'en er udviklet i React-Nativ:
facebook.

htt s://

ithub.io/react-native/

Det er en cross- og open-platform
Funktioner

i APP'en er modul baseret - på side 5 er

eksisterende

og kommende

Der er mulighed

beskrevet

for andre aktører (museet selv eller

andre leverandører)
komponenter

funktioner

at udvikle nye funktioner/

til APP'en

SDK/API er til rådighed jf. side 7
4
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Funktioner

Nyheder
Søgning

Tidslinje

Opslagsværk

10.Instagram

Guided Ture

11.Facebook integration

Find Rute

12.Scan QR/AR (på vej)

Afspil Lyd og Video

13.Genstandsnummer

Favoritter

14.0m Museet

Teamer

integration
(på vej)

indtastning

NYHETER

SØGNING

TIDSLINJE

INSTAGRAM

GENSTANDSNUMMER

FAVOR1TTER

FINN

RUTE

OPSLAGSVÆRK
TEMAER

GUIDEDE

TURE

OM MUSEET

SCAN
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Platformen (side 8)
Backend

platformen

er baseret på Google

Clouds

Firebase

platform
CMS er bygget

på React-teknologi

Firebase giver mulighed

med eksterne

for en nem integration

services
Der er en SDK/API som kan stilles rådighed
eksterne

til museet og

leverandører

Side 8:
A) Website

for formidling

af platformen

og dens muligheder

B) APP'en til IOS og Android
C) CMS som giver museet & andre mulighed
administrer

for at oprette

og

indhold
7
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Produkt-hjemmeside
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Autoscahng's.
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Autoscaling
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Platformen er unik
Det er den første APP-platform
tilgængelig

som er open og

for museer

Når projektet

er færdigt

skal den stilles til rådighed

for alle museer
Det er også tænkt ind at man kan tilpasse den efter
behov og dermed

kan andre museer/leverandører

med til at bidrage

til fællesudvikling

Der skal udviklet
kommunikere

et website

mere tydeligt

hvor det skal
omkring

mulighederne

i

platformen
9

redia

