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Søknad

Søknadsnr. 2018-0626 Søknadsår 2018 Arkivsak 201865836

Støtteordning Regionale utviklingsmidler 2018 - Trøndelag fylkeskommune

Prosjektnavn «Smart digital historieformidling i Trøndelag – Historiske Trøndelag»

Kort beskrivelse

Falstadsenteret søker om midler til å utvikle en digital plattform og digital synliggjøring av krigsminner

fra 2. verdenskrig i fylket. Hensikten er å gi reiselivsnæringen et nytt historisk ben å stå på ved å 

trekke tydelige linjer mellom regionens store etablerte minner og de mindre og underkommuniserte 

eierløse minnene, samt å knytte tette bånd mellom institusjoner, ideelle organisasjoner, reiseliv og 

tekniske utviklere i Trøndelag.

Prosjektbeskrivelse

Falstadsenteret er lokalisert i tidligere SS Strafgefangenenlager Falstad på Ekne, Norges nest største 

fangeleir under andre verdenskrig. I dag er vår vesentligste oppgave historieformidling til unge, samt 

å drive minnested og museum.

I 2017 mottok Falstadsenteret støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til å utvikle en pilot for bruk 

av digital rekonstruksjon for reiselivsnæringen i Trøndelag. Dagens Falstad-område og bygningsmasse 

er landskapsscannet, og den historiske fangeleiren digitalt plassert inn i en virtuell opplevelse – AR, 

eller «utvidet virkelighet». Vi har allerede tatt i bruk opplevelsen i vårt publikumstilbud, hvor man ved

å navigere omkring på området med kameraet på et nettbrett også vil se de gamle bygningene dukke 

opp i landskapet. Informasjon om bygningene, menneskene og historier om fangeleiren dukker opp 

på geografisk angitte punkter i løpet av publikums vandring omkring senteret. Opplevelsen ble lansert

for publikum sommeren 2018, og tilbakemeldingene er positive. Det nye guide-verktøyet har satt 

Falstadsenteret i førersetet blant europeiske minnesteder og museum, og styrker dermed regionens 

posisjon nasjonalt og internasjonalt i forvaltning av krigshistorie. Prosjektet faller inn under senterets 

ambisjoner frem mot frigjøringsjubileet i 2020, hvor senterets museumsdel skal tidoble sitt besøkstall.

Vi ønsker å bruke denne erfaringen til å etablere et kulturarv-laboratorium, med samarbeid mellom 

offentlige, private og ideelle aktører, som skal teste ut ytterligere digital formidling av Trøndelags 

vesentlige plass i norgeshistorien.

I dag er altfor lite av vår historie tilrettelagt for publikum, både når det gjelder 2. verdenskrig og andre

historiske epoker. Flere attraksjoner som klosterruiner og festningsanlegg eies og drives av private, og 

tilbyr i liten grad guiding og formidling. Ved å spesielt knytte til oss disse private aktørene kan man 

gjennom prosjektet bistå dem i å formidle vesentlig historie, og følgelig i fellesskap utvikle bedre 

næring av opplevelsene. 

Vår ambisjon med «Smart digital historieformidling i Trøndelag – Historiske Trøndelag», er å i første 

fase trekke flere krigshistorieinteresserte til Trøndelag ved å tilby en mer helhetlig opplevelse. Vi ser 

allerede at Falstadsenterets digitale rekonstruksjon appellerer til publikum, og tilfører tradisjonell 
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guiding en ny og engasjerende dimensjon. Verktøyet vil være spesielt gunstig for mindre attraksjoner 

uten permanent guide-tilbud, men også forsterke opplevelsen ved større krigsminner i Trøndelag. 

Tilbudet vil naturligvis også kunne brukes i undervisningsformål for barn og unge.

Vår fremtidige visjon i kommende faser er at man på samme måte kan oppleve:

• Bombingen av Steinkjer og Namsos

• Tyske ubåter ved Dora i Trondheim

• Festningsanleggene i Hegra, Verdal og Utvorda

• «Tirpitz» ankret opp i Fættenfjorden

• Austrått fort

• Thamshavnbanen

Dette er eksempler på krigsminner og historiske hendelser fra 2. verdenskrig som vil få en forbedret 

publikumsopplevelse gjennom digital rekonstruksjon tilgjengelig på en digital plattform under fylkets 

paraplybegrep «Historiske Trøndelag».

Falstadsenteret har, utover å ha utviklet en moderne digital rekonstruksjon, tung erfaring med 

pedagogisk og engasjerende formidling av historie. Videre brer vårt nettverk innen forskning og 

formidling seg utover hele Europa, og senteret vil være en kraftig motor for små private aktører. 

Dermed vil det være mulig for små aktører å øke besøkstall og opplevelse av attraksjonene, slik at 

man både tjener penger og øker publikums opplevelse av trøndersk historie.

 

- Hva ønsker vi konkret å gjøre?

Det nå omsøkte prosjektet vil i første fase handle om å bygge grunnmuren i et historisk nettverk. 

Varierende eier- og driftsforhold er en utfordring for en helhetlig opplevelse av historien. Derfor vil vi i

første fase konsentrere oss om å samle de riktige partnerne - med kapasitet og kompetanse til 

oppstart og videre utvikling. Deretter legges en konkret innledende strategi for nettverket som 

forankres også internt hos aktørene.

Falstadsenteret ønsker å samle dette nettverket under navnet «Historiske Trøndelag», et begrep 

fylkeskommunen har etablert, og deretter utvikle en pilot på et digitalt kart over fylkets krigsminner, 

samt å digitalt rekonstruere minst to underkommuniserte minner. Ved å i neste fase (ikke omsøkt i 

denne omgang) tilgjengeliggjøre dette for smarttelefon i app-form, kan publikum på sikt laste ned en 

komplett historisk reiseguide for Trøndelag og løse billett for en digital omvisning uansett tid på 

døgnet, uavhengig av åpningstider og tilgjengelig guiding.

 

- Hvorfor ønsker Falstadsenteret å sette seg i førersetet på dette?

Bakgrunnen for Falstadsenterets engasjement i dette, er naturligvis at vi ønsker å kapitalisere videre 

på prosjektet vi mottok fylkeskommunal støtte til i 2017. Den digitale rekonstruksjonen av Falstad 
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fangeleir var nettopp en pilot for noe som skulle gagne regionen på sikt. Når vi nå har høstet våre 

erfaringer og ser gevinstene, er det å løfte digitaliseringen av trønderske krigsminner en naturlig 

videreføring av det vi startet på i 2017.

En faseinndeling av utviklingen av det digitale produktet “Historiske Trøndelag” er tenkt slik:

• Digital rekonstruksjon av Strafgefangenenlager Falstad - (FASE 0, gjennomført)

Prosjektet kostet 1,9 mill. kr, og ble støttet med 930.000 av Nord-trøndelag fylkeskommune i 2017. 

Det er nå avsluttet og tilbudet ble lansert sommeren 2018.

Vi søker nå om å bygge videre på dette prosjektet.

• Kartlegging og pilotering av digitalisert formidling - (FASE 1, denne søknad)

Historien om Falstad er større enn Falstadsenteret. Trådene fra fangeleiren på Ekne kan trekkes langt i

alle retninger - både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved å kartlegge fylkets krigsminner digitalt, vil man muliggjøre sterkere pakketilbud for 

reiselivsnæringen og en helhetlig opplevelse av Trøndelags krigshistorie for publikum. Vi ønsker 

videre å landskapsscanne et utvalg som kan være egnet til 3D-visualisering, og utvikle enkle piloter på

VR-formidling. Vi ønsker spesielt å løfte «eierløse» krigsminner som er vesentlige i den helhetlige 

trøndelagshistorien, og må derfor jobbe fram en forretningsmodell hvor profesjonelle institusjoner 

sponser ideelle organisasjoner og “eierløse” minner - til felles gevinst.

Prosjektet skal svare på om et slikt nettverk vil fungere, og kan bidra til å øke nasjonal og 

internasjonal oppmerksomheten mot Trøndelag, og gi vekst i reiselivsnæringen. Og om dette vil 

plassere Trøndelag i ledelsen hva gjelder innovative opplevelser av kulturarv.

Dersom nettverket ved endt prosjekt ser at dette har potensiale, vil man søke å fortsette til neste 

faser:

• Bygge ut digital formidling av 2. verdenskrig - (FASE 2, fremtidig søknad)

Her må den digitale kartpiloten utviklet i forrige fase utvides med ytterligere scanning og innhold. 

Ambisjonen må være en offentlig lansering.

Ved å gjøre opplevelsen digital, blant annet ved hjelp av 3D og VR/AR, vil den gjøres tilgjengelig for 

flere brukergrupper - både med tanke på fysiske begrensninger og språk. På grunn av visualisering vil 

historiene og deres betydning for samfunnet fremstå tydeligere. Videre vil en tydeligere presentasjon 

av hvordan trøndere sammen opplevde 2. verdenskrig, utvilsomt bidra til å knytte de gamle fylkene 

tettere sammen i ett helt Trøndelag.

“Historiske Trøndelag” må vurderes bygd inn i en egen smarttelefon-app. Og det må bygges konkrete 

reiselivs- og opplevelsespakker som kan utnytte næringspotensialet avdekket i forrige fase. Fasen bør 

være avsluttet eller godt i gang til frigjøringsjubileet i 2020.

Fasen må avsluttes med en plan for om, og i så fall hvordan, man kan bygge applikasjonene ut med 

ytterligere historiske epoker. 
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• Historiske Trøndelag inn i vikingtid - (FASE 3, fremtidig søknad)

Mulighetene med applikasjonen er uendelig. Her kan andre fagmiljøer bygge ut “Historiske 

Trøndelag” med eksempelvis vikingtid mot Stiklestad-jubileet i 2030.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Stiftelsen Falstadsenteret
Org.nr:982912393

Falstadvegen 59
7624 EKNE

74028040

Kontakt-
person 

Christian Wee Falstadvegen 59
7624  EKNE

40006042

Prosjekt-
leder

Gaute Ulvik Haugan Falstadvegen 59
7624  EKNE

98252184

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Falstadsenteret mottar årlig støtte fra Kunnskapsdepartementet til dekking av husleie og lønn.

Falstadsenteret mottar 100.000 kr i årlig støtte fra Levanger Kommune og har tidligere mottatt 

200.000 kr i årlig driftsstøtte fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Falstadsenteret mottok i 2017 930.000 kr fra Nord-Trøndelag Fylke til en digital rekonstruksjon av 

Falstadlandskapet 1945,regionale utviklingsmidler

Falstadsenteret mottok i 2017 3.000.000 fra Nord-Trøndelag Fylke til utvikling av Falstad 

Minnelandskap indre leir.

Falstadsenteret mottok i 2017 50.000 kr i støtte fra Levanger Kommune til prosjekt «Maktens 

ansikter», en utstilling i Kommandantboligen om overgriperen 1945.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Trøndelag har en sentral plass i det nasjonale minnet etter 2. verdenskrig. Regionen utgjorde et 

knutepunkt mellom Nord- og Sør-Norge, både landveien og sjøveien. Med det tyske angrepet på 

Sovjet i juni 1941 ble Trøndelag enda viktigere, og mange kjenner til historiene om bombing av byer, 

motstandskamp og flukt til Sverige. Allikevel mangler det en helhetlig tenkning omkring Trøndelags 

viktige rolle i perioden 1940-1945, og en synliggjøring av de mange steder og bygninger som huser 

Trøndelags krigshistorie. 

Falstadsenteret på Ekne er et minnested og museum som formidler omkring fangehistorie og flukt, 

med utgangspunkt i sin historie som SS Strafgefangenenlager Falstad. Senteret bruker sin historie til å 

undervise i menneskerettigheter og demokrati til skoleelever og studenter, samt til 

museumsopplevelser. En digital rekonstruksjon og guideverktøy om senterets fangehistorie ble støttet

med 930.000 kroner av Nord-Trøndelag fylke i 2017, og ble tatt i bruk til publikumsformidling 

sommeren 2018. Prosjektet har vist tydelig potensial av å utvikle digitale formidlingsløsninger som 

øker opplevelsen på stedet, og skal ikke erstatte behovet for å reise til stedet. Falstadsenteret har i 

dag ioverkant av 14.000 besøkende årlig, hvorav omtrent 3.000 er voksne museumsbesøkende.
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Andre viktige krigsminner i Trøndelagsregionen er Austrått fort, bunkersene på Dora, slagskipet Tirpitz

i Fættenfjorden og Jørstadbrua i Snåsa. Den tyske bombingen av blant annet Trondheim, Steinkjer og 

Namsos er viktige hendelser i minnet fra 2. verdenskrig. I tillegg til disse finnes det flere store og 

mindre krigsminner fra Oppdal i sør til grensa mot Nordland i nord, knyttet til vår nære mørke 

historie.

En fellesnevner for de aller fleste krigsminner i regionen er at de ikke er en del av en helhetlig 

formidling, og at mange av dem ikke har åpen formidling eller mangler tilgjengelig informasjon for 

besøkende. Reiselivsaktører i regionen bekrefter at det er et stort potensial i turisme knyttet til 2. 

verdenskrig, og de ønsker seg flere tilrettelagte steder. Samtidig beskriver Trønder-Avisa i en artikkel 

fra juli i år (vedlagt) hvordan turister ved Hegra festning etterlyser informasjon: "Jeg skal hjem og 

google hva som skjedde her oppe", siteres en svensk historieturist.

2. verdenskrig har en sterk posisjon i nasjonalt og internasjonalt minne. Filmer som «Den 12. mann» 

og «Kongens nei» viser dette, og interessen forventes å øke i forbindelse med 75-årsmarkeringen for 

frigjøringen i 2020. Narviksenteret som formidler omkring slaget om Narvik økte besøket over 40% fra

2016 til 2017, til over 30.000 besøkende - mange av disse er internasjonale publikummere. Videre gir 

Norges Museumsforbunds besøksstatistikk for 2017 et generelt inntrykk av at tradisjonelle museer 

enten har moderat vekst eller nedgang. Samtidig ser man vekst hos de få museene som formidler 

krigshistorie. Med bedre tilrettelegging og flere synlige krigsminner i regionen, presentert som en 

helhet, er det altså stort potensial for å trekke andre besøksgrupper til Trøndelag enn de som kun 

reiser for å oppleve fjord, fjell og fiske. 

Falstadsenterets digitale rekonstruksjon er laget med god forankring i internasjonal minneforskning, 

som viser at besøkende husker mer når de får digital tilleggsinformasjon der det skjedde, og ikke 

gjennom en webside som kan besøkes fra sofaen hjemme. En lignende digital rekonstruksjon er 

tidligere kun gjort i Bergen-Belsen i Tyskland, og Falstadsenteret har tatt plass i førersetet 

internasjonalt med sin digitale plattform. Dette åpner opp for muligheter for å også ta en ledende 

rolle nasjonalt og internasjonalt når det gjelder å formidle den totale 2. verdenskrigshistorien i fylket 

og dermed åpne opp for nye grupper av turister til Trøndelag.

Falstadsenteret ønsker å videreføre sitt pilotprosjekt i 2018/2019 gjennom å utvikle en digital 

plattform som synliggjør viktige krigsminner i regionen, og som i neste fase kan brukes av alle 

opplevelsesaktører. Dette til en kostnad som er realistisk for også «eierløse» krigsminner og steder 

drevet av ideelle venneforeninger, som er viktige for den totale formidlingen av historien. Hensikten 

med prosjektet er å bringe regionens viktige historie fra 2. verdenskrig frem i lyset, som et ledd i 

«Historiske Trøndelag». Prosjektet har som ambisjon å gjøre regionen attraktiv som reisemål for den 

økende regionale, nasjonale og internasjonale gruppen av mennesker som bevisst reiser for å lære 

mer om Europas nære og mørke historie.

Prosjektmål

Etter prosjektets fase 2 i september 2019 skal følgende være på plass:

1. Et digitalt kart over de minst 50 mest vesentlige og mest tilgjengelige krigsminnene etter andre 

verdenskrig. I hovedsak langs dagens og potensielt fremtidig E6, samt ved kysten langs den historiske 

sjøveien nordover. 
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2. Minst to VR-rekonstruksjoner av utvalgte krigsminner, i tillegg til dagens rekonstruksjon av Falstad. 

Attraksjonene skal spesielt skille seg fra de mulighetene og ressursene Falstad har, og vise 

mulighetene for å gjøre disse digitale løsningene tilgjengelig for ideelle organisasjoner og «eierløse» 

minnesteder.

Det skal være formalisert et engasjert og aktivt kompetanse- og ressursnettverk mellom trønderske 

formidlings- og reiselivsaktører, i første omgang spesielt knyttet til andre verdenskrig. Nettverket skal 

være grunnmur for fremtidig utvidelse til å omfatte flere historiske epoker – herunder også 

kontinuerlig evaluere prosessen og legge en strategiskisse for fase 3.

Forankring

Prosjektet er forankret i Falstadsenterets styregodkjente strategiplan for perioden 2018-2021, hvor 

prosjektet Destinasjon Falstad beskrives med en ambisjon om å utvide senterets museumsdel og øke 

egeninntjening ved tidobling av besøket.

Prosjektet er forankret hos Visit Innherred, en tilrettelegger for reiselivsopplevelser på Innherred. 

Deres kompetanse innen reiselivsnettverk og erfaring med gruppebesøkende som etterspør denne 

type reiselivsopplevelser, er viktig for prosjektet.

Prosjektet tar utgangspunkt i Trøndelag fylkeskommunes strategiplan og handlingsprogram for 

innovasjon og verdiskapning i "Et verdiskapende Trøndelag", spesielt innen områdene Smarte 

samfunn og Opplevelsesøkonomi. Prosjektet vil støtte opp under målet om å bruke «Historiske 

Trøndelag» innen turisme og opplevelsesnæringen.

Prosjektets intensjoner er også i tråd med de fleste kommuneplaner og kommunale 

kulturminneplaner.

Prosjektorganisering

Prosjektet skal ledes av Falstadsenterets prosjektleder for Destinasjon Falstad i samarbeid med et 

nettverksstyre som skal bestå av representanter fra reiselivsnæringen, regionale teknologiutviklere og

representant(er) fra utvalgte relevante krigsminner.

Prosjektet vil innhente historisk kompetanse fra Falstadsenteret, historiefaglige kompetansemiljø i 

forskermiljø og fra de ulike krigsminnenes representanter. 

Både regionale og internasjonale samarbeidspartnere som Smart Media og Sintef vil bistå med 

digitale og tekniske løsninger, samt at Trøndelag fylkeskommunes forsvarskoordinator bistår i 

forsvarshistoriske spørsmål.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er forankret hos følgende mulige partnere: 

• Teknisk utvikling:

Smart Media, Steinkjer

SPECS (The Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems group) ved universitetet i Barcelona

Staffordshire university, England
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Sintef, Trondheim

• Innhold og reiseliv:

Forsvarskoordinator, Trøndelag fylkeskommune

Levanger Kommune knyttet til Fættenfjorden og Rinnleiret

Visit Innherred

Lokale historielag og ideelle militærorganisasjoner

NTNU og Nord Universitet

Aktiviteter

• Hovedaktivitet (HA) 1: Kartlegging av de vesentligste krigsminnene i Trøndelag

Hensikt: Etablere en oversikt over de viktigste krigsminnene i Trøndelag for å sikre at prosjektet 

arbeider med de riktige punktene for historieformidling og som mulighet for 

nærings-/reiselivsutvikling.

* Intervju/samtaler med lokale historielag, universitet, museer osv. i Trøndelag

* Legge et 50-talls krigsminner inn i et digitalt historisk kart som vil gjøres tilgjengelig for interesserte 

aktører. Der det er relevant vil hjemmeside e.l. linkes opp i kartet.

• HA 2: Seleksjon av historiske steder/minnesmerker for digital utvikling

Hensikt: Velge ut områder som gjennom prosjektet kan utvikles og bidra til fortellingen om 

Trøndelags rolle under 2. verdenskrig (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt), og som samtidig 

kan bidra til økt reiselivsaktivitet og verdiskaping for regionen og for aktørene.

* Identifisere potensiale for hvert krigsminne

* Vurdere samspill i historiefortelling mellom de ulike minnesmerkene

* Vurdere reiselivsverdi (tilgjengelighet, fasiliteter, eierskap osv.) for de ulike prioriterte krigsminnene

* Planlegge og gjennomføre workshop med historisk fagkompetanse og reiselivskompetanse for å 

prioritere og forankre utvalget

• HA 3: Utvikling av formidlingsform og teknisk løsning

Hensikt: Finne den mest effektive formen for å formidle historisk informasjon og levendegjøre 

gjennom pilotering av digital løsning

* Beslutte i hvilken form informasjon ønskes gjort tilgjengelig (eksempelvis tekst, bilder, video, 

3D-animasjon, osv.)

* Identifisere konkrete tekniske løsninger som tar hensyn til behovene og kompetansen hos større, 

profesjonelle aktører og mindre ressurssterke ideelle aktører.
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* Avklare utviklingskostnader

* Pilotere løsning av historieformidling gjennom bruk av innovative digitale løsninger

• HA 4: Utvikling av forretningsmodell og næringsaktivitet

Hensikt: Finne modeller og metoder for økonomisk verdiskaping for aktørene og regionen

* Utvikle mulige forretningsmodeller for aktørene

* Utvikle «pakking» av Historiske Trøndelag som reiselivsprodukt og opplevelse

* Planlegge og gjennomføre workshops på tema forretningsutvikling og reiseliv

• HA 5: Formidling av kunnskap

Hensikt: Utvide nettverket og nytteverdien av prosjektet ved å tilgjengeliggjøre kunnskap fra 

prosjektet til regionen og nasjonalt

* Workshops for å informere reiselivet i Trøndelag om mulighetene som er avdekket i prosjektet 

* Oppnå mediedekning av aktiviteten for å distribuere kunnskap

* Publisere artikler i relevante tidsskrift

* Gjøre kartløsning og andre tekniske løsninger tilgjengelig for aktuelle aktører

Målgrupper

Målgruppene for denne søknaden er i utgangspunktet næringsaktører med ambisjon om vekst i 

besøk og inntjening. Men videre også aktører uten slike ambisjoner, men hvor attraksjonen er av 

vesentlig historisk interesse for Trøndelags samlede betydning under andre verdenskrig. Den endelige

målgruppen er naturligvis turister og publikum som skal nyte gode opplevelser og ny kunnskap av 

dette tilbudet.

A. Primære mål i prosjektet er kandidater til en stødig grunnmur i et historisk nettverk. Private og 

offentlige reiselivsaktører med ressurser og etablert samfunnsoppdrag.

B. Små private, ideelle og «eierløse» reiselivsaktører og -attraksjoner.

C. Publikum og turister. Spesielt nasjonalt og internasjonalt.

Resultat

• HA 1: Kartlegging av de viktigst krigsminnene i Trøndelag

* Prosjektet har en god oversikt over Trønderske krigsminner og har ikke utelatt viktige 

steder/hendelser fra prosjektet.

* Et interaktivt digitalt historisk kart over de viktigste krigsminnene for fylket er etablert og pilottestet.

• HA 2: Seleksjon av historiske steder/minnesmerker for digital utvikling
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* Prosjektet har spisset oppmerksomheten mot de områdene som i størst mulig grad kan bidra til 

prosjektets overordnede mål

• HA 3: Utvikling av formidlingsform og teknisk løsning

* Definert formidlingsform og teknisk løsning for effektiv, interaktiv formidling av historien

* Produsert pilot av digital modell for å demonstrere formidlingsmulighetene, næringspotensialet og 

samfunnsbetydningen

• HA 4: Utvikling av forretningsmodell og næringsaktivitet

* Det er identifisert muligheter for forretningsutvikling for historieformidlingsaktører og 

opplevelsesnæring

* Det er i samarbeid med reiselivsaktører identifisert mulige reiselivsprodukt med basis i 2. 

verdenskrig som en viktig del av Historiske Trøndelag.

• HA 5: Formidling av kunnskap

* Kompetanse og tekniske løsninger tilgjengeliggjøres for andre aktører i regionen som vil kunne 

bygge videre på resultatene i prosjektet og dermed ta del i verdiskapingen.

Effekter

• Synliggjøring av Trøndelags viktige historie fra 2. verdenskrig

• Økt konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt for trøndersk reiseliv gjennom en felles 

presentasjon av viktig historie 

• Styrking av stedets betydning gjennom digitale opplevelser som øker besøksopplevelsen der det 

skjedde. Det digitale skal ikke erstatte stedet, men komplettere det.

• Økt samfunns- og historieforståelse for publikum, inkludert mulighet for bruk av digitalt utarbeidet 

materiale i undervisning.

• Økt digital kompetanse og forståelse for både små og store aktører innen historie- og

opplevelsesbasert næringsliv.

• Lettere tilgjengelig trøndersk historie og samfunnskunnskap.

• Tilgjengeliggjøring for brukergrupper med fysiske og språklige begrensninger.

• Tilgjengeliggjøring av informasjon og historisk materiale som ellers ikke er åpent tilgjengelig.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan
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Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Interne timer, 
Falstadsenteret   40 000   160 000   200 000

Interne timer, partnere   20 000   230 000   250 000

Produktutvikling - digitalt 
kart og 3D-modell   400 000   400 000

Prosjektledelse 
(50%-stilling)   50 000   350 000   400 000

Samlinger, workshop, 
reise   20 000   130 000   150 000

Scanning, mapping av 
landskap   20 000   180 000   200 000

Sum kostnad 150 000 1 450 000 1 600 000

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Bidrag for 
produktutvikling fra 
partnere   200 000   200 000

Finansiering, RUP, 
Trøndelag fylkeskommune   800 000   800 000

Interne timer partnere   40 000   260 000   300 000

Interne timer, 
Falstadsenteret   40 000   260 000   300 000

Sum finansiering 80 000 1 520 000 1 600 000

Geografi

5000-Trøndelag

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

aktivitetsbudsjett.pdf   419 905 30.09.2018

Animasjon og VR.docx   12 416 29.09.2018

TA_Hegra_turister.pdf  6 531 119 28.09.2018

Tidsplan_2.png   41 545 30.09.2018


