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Innledning  
Formålet med rapporten er å dokumentere og synliggjøre arbeidet i 2013. Den gir et innblikk i prosjektets 
organisasjon, hovedaktiviteter, resultater og arbeidsmåter.  

Prosjektet har utviklet seg med hensyn til perspektiv og vektlegging av oppgaver siden opprinnelig 
prosjektplan ble utarbeidet og ble vedtatt5.12.11. Noen oppgaver er forskjøvet i takt med at 
prosjektperioden er utvidet, andre oppgaver har blitt prioritert høyere. Formidlingsløsningen (KNappen) er 
forsinket og dermed er testing mot ulike målgrupper og brukersituasjoner gjort i mindre grad enn planlagt. 
På andre felt, som nettverksbygging, utadrettet virksomhet og fokus på åpne offentlige data, har prosjektet 
utvidet aktiviteten i forhold til målene i prosjektplanen.  
 
Kultur- og naturreise har også fått en større tyngde som katalysator for aktiviteter og samordnende aktør 
enn beskrevet i prosjektplanen. Prosjektet med partnerskapet generer nye satsninger og samarbeid både 
på nasjonalt og nordisk plan. Prosjektet fremstår som et kompetansemiljø med tydelig profil på samordning 
av data, åpne data og mobil formidling. 

Årsrapporten 2013 må ses i sammenheng med dokumentet «Kultur- og naturreise – rapportering for 
arbeidet i 2012 og 2013», fra desember 2013 som i større grad tar for seg konkrete resultater og erfaringer 
for hele prosjektperioden. Videre er det utarbeidet statusrapporter i forkant av alle Styringsgruppe- og 
Faggruppemøtene i 2013.   

Organisering 

Kapittelet gir en kort oversikt over prosjektorganisasjonen og de ulike gruppenes roller og oppgaver.  

Styringsgruppen  
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet. Den legger rammebetingelsene, tar 
strategiske valg og sikrer at vedtatte planer følges opp. Forankring i de ulike departementene er også 
Styringsgruppens oppgave. Prosjektleder rapporterer til styret. Direktørene for de fire etatene utgjør 
Styringsgruppen, og den ledes av riksantikaver Jørn Holme. I 2013 var medlemmende følgende: 

• Anne Cathrine Frøstrup, Kartverket  
• Jørn Holme, Riksantikvaren (leder) 
• Janne Solli, Direktoratet for naturforvaltning (til 1. juli) 
• Bård Bjerkaker, Miljødirektoratet (fra 1. juli) 
• Anne Aasheim, Kulturrådet 

 
Prosjektleder Siri Slettvåg er gruppens sekretær. 

Styringsgruppen har hatt seks møter: 22. januar, 12. februar, 9. april, 10. juni, 28. oktober og  
13. desember. Møtet 12. februar var et utvidet halvdagsseminar hvor også prosjektgruppen og flere 
representanter fra partnerne deltok. Tema var planer for hovedprosjekt fra 2014. Referat foreligger fra 
møtene. 

1. juli ble Direktoratet for naturforvaltning slått sammen med Klif. Janne Sollie gikk av som direktør og 
trådte derfor ut av Styringsgruppen. Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, i det nyopprettede 
Miljødirektoratet, overtok hennes plass. Styringsgruppen besluttet å invitere inn Riksarkivet som ny partner 
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i prosjektet fra 2014. Som en forberedelse til samarbeidet deltok riksarkivar Ivar Fonnes på møtene  
28. oktober og 13. desember.   

Faggruppen  
Partnernes forum i prosjektet er Faggruppen. Faggruppen skal gi råd til prosjektgruppen og 
styringsgruppen. Faggruppen skal sikre at fagkunnskap og kompetanse hos de ulike partnerne kommer 
prosjektet til gode. Miljødirektoratet leder Faggruppen. Følgende har vært medlemmer av gruppen:  

• Torfinn Sørensen, Miljødirektoratet (leder) 
• Magnus Voje, Miljødirektoratet 
• Arvid Lilletun, Kartverket  
• Trond Ola Ulvolden, Kartverket 
• Anders Olsson, Kulturrådet (inntil august) 
• Bjørn Olav Tveit, Kulturrådet 
• Tom Klev, Kulturrådet 
• Ranveig Gausdal, Kulturrådet 
• Håkon Bjerkan, Riksantikvaren  
• Line Bårdseng, Riksantikvaren 
• Ingeborg Thirud, Riksantikvaren 
• Siri Slettvåg, prosjektgruppen 
• Marit Kjeksrud, Amundsen prosjektgruppen 
• Sidsel Hindal, prosjektgruppen 
• Lars Rogstad, prosjektgruppen 

 
Det har vært flere utskiftninger av medlemmer i gruppen. Anders Olsson har byttet arbeidsgiver fra 
Kulturrådet til Riksantikvaren (RA). Tom Klev og Ranveig Gausdal er nye medlemmer fra Kulturrådet. 
Ingeborg Thirud fra Riksarkivet har gjenopptatt sin plass i gruppen. I forbindelse med omorganiseringen 
hos Miljødirektoratet har Torfinn Sørensen trådt ut av gruppen inntil videre fra oktober 2013. Siri Slettvåg 
leder gruppen i hans fravær.  

Faggruppen har hatt fire møter: 13. februar (Kartverket – Oslo), 7. mai (DN - Trondheim), 29. august (RA – 
Oslo), 5. november (Kulturrådet – Oslo). Møtene har blitt innledet med middag kvelden før. Referat 
foreligger fra møtene. Faggruppen har gjennom året bygget videre på det gode grunnlaget som ble lagt i 
2012, og har gjennom faglige diskusjoner på møtene, sosiale aktiviteter og mye dialog og samarbeid 
mellom møtene økt forståelsen for og kjennskapen til faglige problemstillinger hos den enkelte etat og 
kjennskapen til dataene. 

I tillegg til fellesmøtene har prosjektgruppen fullt opp praksis fra 2012 med møter med enkeltpartnerne om 
status for arbeidet i den enkelte organisasjon, konkretisering av oppgaver, hvordan de skal løses. 
Prosjektgruppen opplever at disse møtene var meget nyttige da de gir anledning til å drøfte konkrete 
arbeidsoppgaver og samarbeid på en konstruktiv og avklarende måte. Prosjektgruppen ønsker å følge opp 
med slike møter i 2014.  

Partnerne har alle opprettet interne prosjektgrupper, de varierer i karakter og virksomhet – fra mer løst 
sammensatt grupper til grupper med regelmessige møter og aktiv koordinering av det interne arbeidet. For 
prosjektgruppen er det en stor fordel å ha faste kontaktpersoner/koordinatorer å forholde seg til og de 
interne arbeidsgruppene styrker prosjektets stilling hos de ulike partnerne.  
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Aktivitetene i prosjektet blir påvirket av at alle partnerne har hatt en intern omorganisering. Av naturlige 
årsaker krever slike prosesser et ekstra fokus på interne aktiviteter og dermed mindre tid til 
prosjektoppgaver som ikke er en del av den daglige virksomhet. For å holde trykket opp i prosjektet blir 
dermed prosjektgruppens aktivitet enda mer sentral.  

Prosjektgruppen  
Prosjektgruppen er den operative kjernen i prosjektet. Den har ansvar for fellesoppgaver, koordinering av 
piloter, arbeidsgrupper, strategiske partnerskap og andre oppgaver knyttet til drift, utvikling, innsalg og 
formidling av prosjektet. Gruppens roller kan beskrives slik: Koordinator, nettverksbygger, 
premissleverandør, rådgiver, utvikler, kursholder, kompetansehever, formidler av kunnskap og erfaringer, 
og inspirator. 
 
Prosjektgruppen ledes av Siri Slettvåg. Øvrige medarbeider er Marit Kjeksrud Amundsen, Lars Rogstad og 
Sidsel Hindal. Sistnevnte har vært ansatt i 50 % stilling. Alle fikk forlenget sine engasjementer ut 2014, og 
Hindal fikk utvidet sin stilling til 100 % gjeldende fra 1. januar 2014. 

Arbeidsgrupper  
Tverrgående arbeidsgrupper settes ned etter behov i prosjektet. Disse kan være av lengre og kortere 
varighet avhengig av tematikk og oppgavens karakter.  

Teknisk arbeidsgruppe  

Gruppen har ansvar for å kartlegge det teknologiske landskapet, trender og aktører og gi tilråding om 
teknologiske strategier. Gruppen har hatt tre møter 18. januar, 25. oktober og 11. desember. Det foreligger 
referat fra møtene. I 2013 har Teknologisk arbeidsgruppe drøftet de valgene som prosjektet har tatt mht. 
teknisk infrastruktur. Videre har gruppen drøftet de teknologiske valgene som er lagt til grunn i KNappen, 
og den er også involvert i akseptansetest av KNappen. Det foreligger referat fra møtene i Teknisk 
arbeidsgruppe. For nærmere informasjon om arbeidet med teknologi jf. avsnittene Infrastruktur / åpne data 
/ datautveksling, Kultur- og naturreiseappen og #hack4no.  

Brukerkravgruppe 

Brukerkravgruppen har ikke vært aktiv som gruppe i 2013, men gjenopptas i 2014 i arbeidet med testingen 
av prosjektets applikasjon KNappen. Deltakere fra gruppen har vært delaktige i enkelte aktiviteter knyttet til 
testing av andre apper som Akerselva digitalt. 

Pilotene  
Kultur- og naturreise jobber nasjonalt, men har tre geografiske pilotområder hvor prosjektet driver, i 
samarbeid med de lokale partnerne, en særskilt innsats innen arbeidet med innhold, kompetanseheving og 
uttesting av løsninger. Pilotområdene står fram som modeller for lokal forankring og viser hvordan en kan 
skape engasjement knyttet til å formidle og viderebruke lokal kunnskap om kultur, kulturminner og 
naturressurser. Områdene som er valgt ut er Akerselva, Bø og Sauherad, utvides fra 2014 til hele 
Telemark og Dovre, utvides fra 2014 til Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim.  

Fremdrift av arbeidet i pilotene er avhengig av samspillet mellom prosjektgruppen og de lokale 
koordinatorene og ikke minst koordinatorenes innsats lokalt. Sindre Bø har vært ansatt i 50 % stilling 
gjennom hele året.  I Dovre deles koordinatoransvaret mellom Magnus Voje fra Miljødirektoratet og Berit 
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Fiksdahl fra Dovre kommune. Når det gjelder Akerselva fungerer prosjektgruppen som koordinator, men 
har tett samarbeid med Oslo museum og Teknisk museum gjennom satsningen «Akerselva digitalt». 

Virksomheten i 2013 bygger videre på det gode fundamentet som ble lagt i 2012. Arbeidet dette året har 
først og fremst vært konsentrert rundt:   

• Dialog og inngåelse av avtaler med potensielle bidragsytere, og bygging av nettverk. 
• Beriking av data i basene (tilrettelegging og innhenting). 
• Innholdsproduksjon (planlegging, innsamling og konkret produksjon) til Kulturminnesøk, Digitalt 

fortalt og Wikipedia.  
• Kompetanseoverføring.  

Aktiviteter i prosjektet  

Planarbeid for 2014-2014 
Prosjektgruppen har holdt tak i prosessen med å utforme planer for prosjektperioden etter 2013. Arbeidet 
ble innledet med et arbeidsseminar i februar hvor Styringsgruppen, representanter fra Fag- og 
prosjektgruppen deltok. Ulike scenarier og problemstillinger ble diskutert på bakgrunn at et innspillsnotat fra 
prosjektleder Siri Slettvåg. Prosessen har gått gjennom hele året og er diskutert i flere faggruppe- og 
styringsgruppemøter. Prosjektets tidshorisont er utvidet til ut 2015. Overordnet plan for 2014-15 ble 
diskutert i styringsgruppen 13. desember 2013 (jf. «Kultur- og naturreise – overordnet plan 2015 og 2015).  
Planen ble detaljert og diskutert i fag- og styremøter vinteren 2014. 

En meget viktig del av planprosessen har vært innsalg overfor politisk og administrativ ledelse i Miljøvern- 
og Kulturdepartementet. Dette for å sikre en forankring av prosjektet og øke forståelsen av tematikken og 
problemstillinger prosjektet omhandler, som åpne data, digital nasjonal infrastruktur, digital formidling og 
tverrsektorielt samarbeid. Representanter fra Styrings- og prosjektgruppen har deltatt på møtene med 
departementene. 

Utvikling av formidlingsløsningen Knappen 
Arbeidet med KNappen har vært en hovedoppgave for prosjektgruppen gjennom hele året. Anbuds- og 
utviklingsfasen har involvert partnerne i stor grad, både gjennom Teknisk arbeidsgruppe og i andre 
arbeidsmøter knyttet til KNappen. Arbeidet er godt forankret i prosjektorganisasjonen og har bidratt til økt 
kompetanse knyttet til digital formidling hos partnerskapet og til å avdekke utfordringer knyttet til egne 
tekniske løsninger og innhold.  

Anbudsprosessen Etter at brukergravgruppen avsluttet sitt bidrag høsten 2012 har prosjektgruppen 
gjort et omfattende arbeid med hensyn med å sluttføre diskusjonene og formulere kravspesifikasjonen for 
prosjektets applikasjon - KNappen, og videre med å utforme de øvrige dokumenter en offentlig anskaffelse 
krever. Prosjektgruppen har hentet inn erfaringer fra anbudsprosesser hos partnerne. Anbudet ble 
offentliggjort på Doffin og TED 18. januar 2013. Det kom inn åtte kvalifiserte tilbud på KNappen innen 
fristen 28. februar. EVRY ble valgt som leverandør 15. mars. Ingen klaget på avgjørelsen. Kontrakten med 
EVRY ble undertegnet 30. april.  

Arbeidet har vært gjennomført innen en stram tidsramme. Arbeidet med anbudsprosessen har vært 
krevende, interessant og lærerikt. Prosjektgruppen har lagt ned mye arbeid og har hatt et godt samarbeid 
med partnerne, både med hensyn til innspill på hvordan gjennomføre prosessen / valg av anbudsform og 
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ikke minst ved vurderingen av alle de åtte tilbudene. For prosjektgruppen har det vært en stor fordel å 
kunne utnytte fagkompetansen hos de ulike partnerne på denne måten og det har bidratt til å styrke det 
interne samarbeidet og gi en felles forståelse av oppdraget som skal utføres av valgt leverandør, EVRY.  

I tillegg til partnerne har prosjektgruppen hatt et godt samarbeid med konsulent Joachim Lyng-Olsen 
(Kunnskapsgartnerne AS) som har veiledet oss gjennom selve evalueringsfasen av anbudsprosessen. 

Noen av de mest verdifulle erfaringene:   

Anbudsprosesser er komplekse og arbeidskrevende.  

Personer med anbudskompetanse burde vært rådspurt og trukket inn i prosessen allerede fra starten av 
utforming av kravspesifikasjonen.  

Utforming av anbudsdokumentene bør utfylles parallelt med utforming av kravspesifikasjonen. Det ville 
gjort arbeidet med å strukturere vurderingskriterier mm. enklere. 

Viktig med tydelige og operative vurderingskriterier. 

Vanskelig å velge anbudsform når en ikke kjenner konsekvensene av de ulike anbudsformene. 

Det hadde vært veldig hensiktsmessig og valgt «anskaffelse med forhandlinger», men dette ble avskrevet 
p.g.a. prosjektets stramme tidsramme.  

Svært nyttig med avklaringsmøter med tilbyderne. Informasjon fra møtene ble aktivt benyttet inn i 
sluttevalueringen.  

 
Marit Kjeksrud Amundsen har vært prosjektleder for arbeidet siden starten med utforming av 
kravspesifikasjon. 

Utviklingsprosess  

Utviklingsarbeidet kom raskt i gang i april, i forkant av selve signeringen av kontrakten. Prosessen bar raskt 
preg av mindre dialog med leverandør om utviklingen av applikasjonen enn det som var avtalt.  

I begynnelsen av juli fikk vi en mellomleveranse av KNappen til testing.1. august forelå en ny versjon. På 
grunn av store mangler sendte prosjektgruppen formell stopp av akseptansetest.  

Etter mange runder med EVRY – hvor EVRY blant annet byttet prosjektleder – bedret dialogen seg. Skifte 
av prosjektleder førte også til en mer positiv fase for utviklingsarbeidet utover høsten.  

4. desember var oppstart på ny akseptansetestperiode (10 dager på å teste og eventuelt akseptere / ikke 
akseptert leveransen). Testingen ble innledet med en felles økt i Teknisk arbeidsgruppe. KNappen hadde 
også denne gangen store mangler, samlet sett 120 små og større feil. De mest graverende var responstid 
og at appen kræsjet vilkårlig. Hvordan prosessen med EVRY skulle håndteres ble diskutert med Teknisk 
arbeidsgruppe. Gruppen var enig om at leveransen ikke svarte ikke til forventningene og kravene i 
kravspekken. Flere var også usikre på kvaliteten i programmeringen som ligger til grunn for appen og de 
tekniske valg som er tatt.  
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Prosjektgruppen meldte tilbake til EVRY at man kunne akseptere leveransen så fremt de innrapporterte 
feilene ble rettet opp.  EVRY AS responderte med å foreslå to alternative løp for å gå videre med 
apputviklingen. Ingen av disse alternativene kunne aksepteres av oss, da de begge ville medføre at vi 
aksepterer et produkt som er langt unna det vi har beskrevet i kravspesifikasjonen og som lå til grunn for at 
EVRY vant anbudet. Dette ville medføre at vi ville få en app som rett og slett var for dårlig til at den kan 
brukes etter intensjonene i prosjektet. Det ble gitt beskjed om at vi ikke ønsket å gå videre med EVRY på 
disse premissene, og at vi ønsket å løfte saken opp på et høyere nivå i EVRY og i prosjektet. Det ble 
organisert et møte med direktør for EVRY stat, Torbjørn Pedersen, som forsikret at EVRY ønsker å 
sluttføre appen på en måte som er tilfredsstillende for begge parter. EVRY påtok seg ansvaret for at 
leveransen ikke er god nok og at samarbeidet har vært vanskelig. EVRY så også at de hadde undervurdert 
oppdragets kompleksitet.  

EVRY tilbød å omprogrammere appen og levere uten AR. Denne løsningen ble godtatt av prosjektet, under 
forutsetninga v at dette ville løse problemene knyttet til responstid. Etter å ha testet svært mange AR-
løsninger vurderes disse ikke å gi særlig merverdi til brukeropplevelsen. Prosjektgruppen vurderte derfor 
AR som mindre viktig enn ved oppstart av utviklingen av KNappen.  

Denne sentrale delen av utviklingsarbeidet i Kultur- og naturreise har preget aktiviteten i prosjektet i stor 
grad, og aktiviteter knyttet til testing har blitt utsatt. Situasjonen har vært krevende, men samtidig har 
arbeidet vært lærerikt, med hensyn til samarbeid med leverandør, tekniske valg, dataflyt og 
brukergrensesnitt.  

Testing av apper 
I tillegg til at KNappen ble testet i desember har prosjektgruppen og øvrige deltakere i prosjektet prøvd ut 
en rekke applikasjoner i løpet av året. Her kan nevnes «Akerselva Digitalt», utviklet av Teknisk Museum og 
Oslo Museum, med fokus på industrihistorie. Trikkepodcast fra Lutter Øre, «Kulturnettappen», 
«Kulturminnesøk» «Norgeskartappen», «Isikte», «Ætteforsker» ut.no samt flere andre tjenester er prøvd ut. 
Tjenestene er ulike med hensyn til tematikk, funksjonalitet og teknologivalg. Erfaringen samles opp med 
tanke på videre utvikling av KNappen og for å bidra til kunnskapsheving innen mobil formidling. Erfaringene 
er umiddelbart publisert på prosjektbloggen. I 2014 skal disse også formidles på en fagdag og i en rapport. 

Innholdsproduksjon 
En sentral oppgave for prosjektet er å arbeide med innholdet i partnernes egne baser for å tilpasse dette til 
mobil formidling og utarbeide nytt innhold, i hovedsak i form av mer popularisert innhold. 

 

Utvikling av innhold i fagdatabaser 

Beriking av eksisterende data i partnernes fagdatabaser har vært en prioritert oppgave. Eksempler på dette 
er: 

Supplere faglige registreringer med fotografier og mer tekst. 

Tydelig lisensiering av innholdet.  

Detaljert stedfesting; påføring av koordinater. 
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RA har satt i gang internt arbeid med å heve kvaliteten på innholdet i Askeladden og Kulturminnesøk med 
hensyn til tekst og foto. Miljødirektoratet har lagt inn bilder i faktaarkene om verneområder. Kulturrådet 
kjørte en serie kurs i lisensiering av digitale fotografier/gjenstander på museene før jul. De planla også en 
bevisstgjøringskampanje med hensyn til innholdet i Digitalt fortalt. Opphavsrett og lisensiering ble også 
planlagt som tema på fagdagen «Åpne data i kultursektoren» 6. februar og under #hack4no. Prosjektet har 
arrangert to workshops – ”kartfester” i henholdsvis Bø og Oslo, der fotografier i DigitaltMuseum er påført 
koordinater. 

Riksarkivet, har i samarbeid, fått kartfestet folketellingen for 1910. Dette er unikt internasjonalt. Disse 
populære dataene blir en viktig tilvekst til det samlede innholdet som skal formidles til brukerne via 
KNappen. Materialet er allerede benyttet i en annen app «Ætteforsker» som ble utviklet under 
konkurransen Apps4norge. 

Vi har erfart at det er krevende å iverksette aktiviteter som medfører synlige resultater mht. til å berike 
partnernes databaser. Én årsak kan være at fagdatabasene skal dekke mange formål, og det er mange 
hensyn som den enkelte institusjon skal ivareta - mange ”eiere” og interessenter. Primært er basene 
forvaltningsbaser og det er en utfordring å berike innholdet slik at det også egner seg i en 
formidlingssammenheng.  

På slutten av året ble data fra basene synlige i KNappen. Dette synliggjorde manglene med dataene, som 
fravær av foto, bruk av fagspråk med mye forkortelser, meget knappe beskrivelser etc. Partnerne ga uttrykk 
for at dette var en motivasjon for å iverksette flere aktiviteter for å forbedre dataene. Klargjøring av API-er 
(Application Programming Interface) for å gjøre basene tilgjengelige til hack4no er en annen 
motivasjonsfaktor.   

Nyprodusert innhold 

Prosjektgruppen har, sammen med koordinatorene for pilotene, utarbeidet en plan over innholdspunkter.  
Punktene dekker et bredt spekter av natur- og kulturinformasjon med hensyn til tema, sjangre og 
medietyper. Informasjonen skal produseres i form av digitale fortellinger, Wikipediaartikler og artikler i 
Kulturminnesøk samt kartfesting av objekter i Digitalt Museum slik at de kan vises i KNappen. I tillegg 
kommer de automatiske uttrekkene fra de øvrige databasene.  

Prosjektgruppen har arrangert en rekke workshops i pilotområdene for å samle inn, bearbeide og 
produsere digitale fortellinger samt hvordan skrive for Wikipedia. Flere av dem er arrangert i samarbeid 
med Kulturrådet. Workshopene har en funksjon ut over det å få produsert konkrete fortellinger. De fungerer 
som et viktig møtested for å koble ulike personer, fagmiljøer og satsninger. Videre er workshopene et 
sentralt virkemiddel for digitalt kompetanseheving og formidling.  

Antall digitale fortellinger som er publisert i Digitalt fortalt i løpet av året er ca. 150 
(http://digitaltfortalt.no/search?state_id=&query=knreise&js=1). I tillegg er det gjort mye research og en 
rekke fortellinger er påbegynt. Hovedvekten av fortellingen er produsert av frivillige, ansatte museer og 
arkiv og organisasjoner i pilotområdene og hos partnerne. I tillegg har firmaene Lutter Øre og Jazzmontør 
vært engasjert i samarbeid med prosjektet om produksjon av tre «serier» av fortellinger. 10 radioreportasjer 
om sosiale forhold, arkitektur- og bymiljø langs trikkelinjen fra Jernbanetorget til Torshov i Oslo. En 
barneløype fra Gvarv i Sauherad (10 punkter) hvor barnehagebarn har vært med å bestemme tema og 
utforming. Og 20 filmsnutter fra Dovre. Lutter Øre står produksjonene i Oslo og Gvarv, men Jazzmontør er 
ansvarlige for Dovrefilmene. Det er 15 korte filmsnutter hvor en følger Statens naturoppsyn, representert 
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ved Espen Rusten og Arne Johs Mortensen, på jobb. Problemstillingene var: Hva skjuler naturen som vi 
ikke kan lese ut av den? Hvorfor er det viktig å verne og forvalte naturen? Vi fikk også produsert fem 
filmsnutter med pilegrimsprest Hans Jacob Dahl om pilegrimstradisjoner mm. Opptakene skjedde i juni. 
Siste del av etterarbeid ble gjort vinteren 2014 og filmene ble publisert i april.  

Når det gjelder Wikipedia så har partnerne og prosjektgruppen produsert en rekke artikler, i tillegg til at 
flere andre artikler er kartfestet. Både Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet har satt i gang 
systematiske satsninger på å bruke Wikipedia som en sentral formidlingskanal for informasjon og kunnskap 
om de tema og objekter som disse etatene forvalter. Et tydelig uttrykk for denne satsningen og samarbeidet 
partnerne i mellom, var felles workshop november 2013 med 150 påmeldte. Miljødirektoratet er, på grunn 
av omorganisering, forsinket i sin interne satsning på Wikipedia.    

Infrastruktur for datautveksling av åpne data  
Prosjektet har tatt utgangspunkt i to eksisterende infrastrukturer for sammenstilling og utveksling av data; 
Norvegiana, utviklet av Kulturrådet og Norge digitalt, initiert og koordinert av Kartverket  

Norvegiana er en teknisk infrastruktur som aggregerer data fra ulike databaser og informasjonskilder og 
tilgjengeliggjør dataene for andre brukere, blant annet for å bygge applikasjoner via et åpent API. Norge 
digitalt er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon 
og/eller som er store brukere av slik informasjon. Notatet «Norvegiana og KNreise – datamodell, innhold og 
databaser, API» beskriver grunnlaget for datainnhold og teknisk infrastruktur i prosjektet, inkludert en kort 
omtale av de basene som det skal hentes data fra. Notatet oppdateres løpende i tråd med utviklingen i 
prosjektet. 

Norvegiana er oppdatert med alle de planlagte datasettene som skal brukes av prosjektet i KNappen. Alle 
partnerne og andre samarbeidspartnere har levert som avtalt. Alle datasett er også flyttet fra testmiljøet i 
BetaNorvegiana til produksjonsmiljøet i Norvegiana. Dette sikrer en mer stabil og effektiv drift, og også 
reduserte responstider for brukerne. Apps4no og  #hack4no har vært viktige milepæler for å klargjøre 
dataene og API-ene til bruk for deltakerne. 

Utfordringer for arbeidet med Norvegiana fremover er særlig å utvikle en mer automatisert 
høstingsfunksjonalitet (oppdatering av datasettene). Videre er det aktuelt å utvikle Norvegiana i retning av 
semantiske løsninger, Linked Open Data, og ta i bruk RDF-notasjon (jf. avsnitt om Kultur- og natur LOD). 

Det er utviklet en mobilapplikasjon ”Norgeskart” som presenterer ulike datakilder fra partnerne i et 
mobiltilpasset grensesnitt. Norgeskart-appen benytter infrastrukturen i Norge digitalt. Applikasjonen 
”KNappen” benytter også kartdata fra Norge digitalt.  

Prosjektet har videreutviklet og tilpasset Norvegiana som datalager og formidlingskanal for innholdet i 
mobilformidlingsløsningen KNappen. Eksisterende og nyprodusert innhold blir lagret i eksisterende 
nasjonale databaser: 

• Digitalt fortalt 
• DigitaltMuseum 
• Kulturminnesøk 
• Sentralt stedsnavnregister 
• Naturbase 
• Artsdatabanken 
• Industrimuseum 
• MUSIT arkeologiportal 
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I tillegg hentes det data fra Wikipedia, Digitalarkivet (1910-folketellingen) og Kartverket (kartdata). Innholdet 
er delt inn i hovedsjangrene fagdata/forvaltningsdata, leksikalsk informasjon og fortellinger Innholdet er 
tilgjengelig gjennom ulike formidlingsløsninger: KNapppen, Norgeskartappen, Kulturnettappen (og etablerte 
tjenester som Wikitude og Layar) 

Innholdet er også gjort tilgjengelig gjennom standardiserte og åpne API-er. Norvegianas API er 
videreutviklet og dokumentert - http://norvegianablog.wordpress.com/. 

En meget viktig erfaring prosjektet har gjort seg i løpet av året er den den stadig økende interessen fra 
ulike mobilformidlingsprosjekter for å ta i bruk Norvegiana, Digitalt fortalt og KNappen for å lagre og 
formidle eget innhold. Denne nasjonale infrastrukturen dekker et stort behov. Ved å åpne opp for andres 
innhold kan man sikre at mange organisasjoner/institusjoner slipper å bruke ressurser på å utvikle egne 
tekniske løsninger.  

LOD (lenkede åpne data) 
Kultur- og naturreise har i 2013 satt i gang en satsning på å lære mer om LOD og semantisering av data for 
å ha et grunnlag for å kunne ta i bruk denne teknologien og bringe erfaringer ut til fagmiljøene.  

Kultur- og natur LOD 

RA, Riksarkivet og Kultur- og naturreise står bak underprosjektet som ledes av Riksarkivet. Prosjektet er en 
felles «linked open data pilot» som skal kjøres i 2014. Målsetningen er å lære seg teknologien bedre og 
avdekke hvilke problemstillinger man støter på. Man ønsker å konvertere et begrenset innhold  fra basene 
til RDF (Resource Description Framework) og etablere en felles RDF-store og lage et enkelt grensesnitt. 
Prosjektet ønsker å trekke veksler på de initiativ og prosjekter som skjer på nasjonalt, nordisk og europeisk 
plan innen denne teknologien. Det er fokus på samsvar av utviklingen av Norvegiana og 
teknologien/piloten Kultur Natur LOD. Data fra Telemark er planlagt som testcase. Planleggingen av en 
serie fagdager, i regi av underprosjektet, ble satt i gang i 2013.  

NORLOD 

Det er utviklet et faglig samarbeid mellom Kultur- og naturreise og Digisam (Samordningssekretariatet för 
digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet). Prosjektet deltok med presentasjon 
på konferansen NORLOD i Malmø våren 2013. Der ble det besluttet å vurdere å søke Nordisk Ministerråd 
om støtte til et Nettverk for digital kulturarv. Arbeidet ledes av Digisam. Nettverket fulgte opp med et møte i 
november der prosjektgruppen, Riksantikvaren, Riksarkivet og Kulturrådet deltok. Kulturstyrelsen i 
Danmark er også involvert i satsningen. 

Fagdager 
Prosjektet fulgte opp de gode erfaringene med fagdager fra 2012. 6. november arrangerte RA, 
Riksarkivaren og prosjektgruppen den første fagdagen om LOD og semantikk; Kulturarv og lenkede åpne 
data. Arrangementet ble holdt hos RA med konstruktive og gode diskusjoner. 26. november arrangerte RA, 
Riksarkivet og Kulturrådet et Wikipediaseminar med 150 deltakere. Diskusjonene og tilbakemeldingene på 
seminaret viser en god og konstruktiv utvikling innen sektorene med tanke på bruk av wiki i utadrettet 
formidlingsarbeid. Et tydelig resultat av en strategisk satsning som startet hos Kulturrådet (ABM-utvikling), 
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og som er intensivert gjennom det faglige samarbeidet i Kultur- og naturreise. Planlegging av flere fagdager 
i 2014 ble startet i 2013. 

Apps4norge 
Apps4Norge var Norges første app-konkurranse på åpne offentlige data arrangert av Difi og IKT-Norge. 
Prosjektgruppen og Kulturrådet hadde nær dialog med Difi i planleggingsfasen av konkurransen. Prosjektet 
la også ned et stort arbeid for at partnernes data skulle klargjøres til konkurransen som gikk av stabelen 
mars-april 2013. Og det var ekstra gledelig at partnernes data ble svært mye brukt: 

 

Appen «Ætterforsker» av Martin Havnør, som brukte folketellingen 1910 og foto fra DigitaltMuseum, fikk 
annenplass i en av kategoriene. Og laget bak «Geotur»som benyttet data fra flere av partnernes baser, 
vant lagkategorien. I tillegg fikk Kulturrådet andre pris i klassen for mest åpne etat, med begrunnelsen: 

”Kulturrådet har plassert seg sentralt i rollen som tilbyder av kulturdata gjennom et langsiktig arbeid med en 
nasjonal infrastruktur. Ved å samordne og høste data fra lokale kultur-institusjoner, kan de i dag tilby et rikt 
datagrunnlag for viderebruk. Kulturrådet viser oss at det er mulig å dele data og samtidig ivareta hensynet 
til immaterielle rettigheter. På dette feltet er de et godt forbilde for andre nasjonale kulturinstitusjoner. De 
har vært veldig aktive i konkurransen, har deltatt på alle samlinger underveis og har fått meget gode 
tilbakemeldinger fra viderebrukerne.” 

Apps4norge viste at det er en økende interesse for åpne data og konkurransen bidro til å synliggjøre behov 
for åpne offentlige data og problemstillinger knyttet til tilgjengelighet og bruk. Deltakelse med datasett i 
konkurransen ga også partnerne og prosjektet viktige erfaringer med utforming av API-er og krav til 
dataene. Og ikke minst ble det en motivasjon for videre arbeid med prosjektets hovedmål.  

#hack4no 
Etter inspirasjon fra #hack4dk og Apps4Norge ønsket Kultur- og naturreise i samarbeid med Kulturrådet å 
arrangere #hack4no 2014. Datoen ble satt til 7.-8 februar 2014. Arrangementet skal innledes med en 
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fagdag om åpne data 6. februar. Alle partnerne i prosjektet var ønsket inn som medarrangører av 
hackatonen og takket umiddelbart ja. 

Hackathonen er en god anledning til å skape oppmerksomhet rundt prosjektet og partnerne. 
Arrangementet støtter opp under prosjektets mål om åpne opp partnernes databaser for å øke tilgangen til 
offentlig informasjon om kultur og natur. Et annet mål er å sette dataene i spill og åpne for bruk i nye 
sammenhenger, også for tredjeparts utnyttelse til lokal verdiskapning og næringsutvikling. I tillegg vil 
prosjektet og partnerne kunne få viktige tilbakemeldinger på sine API-er og kvaliteten på egne data.  
Lisensen til kildekoden for KNappen er åpen og vi ønsker å la andre ta i bruk koden for å se alternative 
bruk og nyvinninger. Dette kan gi verdifulle bidrag til videreutvikling av KNappen. 

Planleggingen av arrangementet begynte i oktober, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra Kulturrådet og prosjektgruppen.  

Følgende datatilbyderne ble invitert og takket ja til stille; Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet, Store norske 
leksikon, Lokalhistorisk wiki, Vegvesenet, Artsdatabanken, MUSIT med flere. I løpet av høsten ble det 
gjennomført flere møter med alle datatilbyderne og prosessen med å tilrettelegge dataene for bruk. 
Kunngjøring om #hack4no ble sluppet 23. oktober, og det var umiddelbar interesse for deltakelse på 
arrangementet. Statssekretærene Knut Olav Åmås (KUD) og Paul Chaffey (KMD) ble invitert til å åpne 
arrangementet og konkurransen. Begge takket ja.     

Difi stilte seg meget positiv til arrangementet og bevilget et tilskudd til gjennomføringen av #hack4no.  

Nettverks- og kompetansebygging 
Prosjektet har lagt stor vekt på kompetanseheving og -overføring i 2013, både internt i partnerskapet og ut 
til et bredt fagmiljø. Vi erfarer at prosjektet, gjennom utstrakt nettverksbygging lokalt, regionalt, nasjonalt og 
på europeisk nivå, har oppnådd en sterk faglig og strategisk posisjon. Gjennom 2012 og 2013 har arbeidet 
i Kultur- og naturreise bidratt til økt fokus på verdien av åpne offentlige data, økt bevissthet og 
kompetanseheving innen teknologi, formidling og rettighetsproblematikk. I tillegg generer prosjektet 
kunnskap om nettbasert formidling og brukeradferd. Vi merker at prosjektet i økende grad blir rådspurt 
innen disse temaene.  

 

Konkrete utadrettede aktiviteter er:  

• Møtevirksomhet 
• Workshops 
• Fagdager 
• Blogg og sosiale medier 
• Foredrag  
• Deltakelse i fagnettverk  
• Deltakelse på seminarer og konferanser  
• Rådgivning til studenter  

 
På denne måten er det skapt et aktivt nettverk av bidragsytere og samarbeidsparter nasjonalt og 
internasjonalt. Over 100 institusjoner/organisasjoner og mer enn 200 personer er i større eller mindre grad 
involvert.  
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En viktig aktør som prosjektgruppen har hatt jevnlig kontakt med er Difi. De viser stor interesse for Kultur- 
og naturreise, og da særlig arbeidet med å åpne opp og tilgjengeliggjøre offentlige data. Prosjektleder Siri 
Slettvåg deltar i Difis datadelingsforum. 	  

Gjennom Kulturrådets engasjement i Europeana har prosjektgruppen oversikt over viktige europeiske 
satsninger på feltet. Prosjektgruppen har deltatt i flere sentrale fora i utlandet. Det har vært gode 
anledninger til å knytte kontakter, fange opp utviklingstrender og erfaringer og spre informasjon om Kultur- 
og naturreise. Medarbeidere har vært til stede på følgende arrangementer:  

• Oppna data, Malmø 
• Museum Next, Amsterdam  
• hack4dk, København  
• SEMIC 2013 - Semantic Interoperability Conference (EU-konferanse), Dublin  
• Digital heritage 2013 - Interfaces with the Past, York 
• LoCloud-samling, Madrid 

Kommunikasjons- og informasjonsarbeid  

Prosjektgruppen har lagt vekt på en aktiv kommunikasjonslinje, internt i prosjektet og eksternt. Det er 
avgjørende for å lykkes med prosjektets målsetning om å være et åpent prosjekt der erfaringer og 
kunnskaper deles fortløpende. En viktig del av prosjektet er også å holde seg oppdatert om utviklingen 
innen en rekke områder; mobile tjenester, formidling, teknologi, brukerorientering mm for så å trekke denne 
kunnskapen inn i utviklingen av tjenestene i «Kultur- og naturreise». 

Nettside/blogg 
Prosjektgruppen bruker aktivt blogg, Facebook og Twitter i det daglige arbeidet. Prosjektet etablerte tidlig 
en nettside www.kulturognaturreise.no som hovedkanal for informasjon om og fra prosjektet.  
Prosjektgruppen har valgt å vektlegge bloggformen og å la den være et lavterskel kommunikasjonsverktøy 
hvor både store og små erfaringer fra prosjektet formidles. I tillegg har vi ønsket å gi rom til andre; 
prosjekter, organisasjoner, partnere, bedrifter og enkeltpersoner, som har ønsket å bidra. Bloggen fungerer 
som et dialogforum, men det er potensiale for økt dialog med brukerne.  

Ordskyen under viser ord fra overskriftene i alle blogginnleggene, og gir en indikasjon på hvilke tema som 
er omtalt på bloggen: 
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Antall innlegg per 3. desember 2013 var 220, med 350 kommentarer. Alle blogginnlegg kan ses her i 
kronologisk rekkefølge. 

Sosiale medier 
Twitter brukes aktivt for å hente inn informasjon om utviklingstrender, erfaringer med mer innenfor mobile 
tjenester og til å dele begivenheter, innlegg og artikler fra prosjektet. Tjenester fungerer godt for å bygge 
nettverk i inn- og utland. Facebook oppdateres hyppig ved at alle innlegg på nettsiden dukker opp på 
Facebook. I tillegg legger vi ut en del andre saker, blant annet deler vi saker fra partnernes sider.  I 
desember hadde prosjektet 675 følgere på @KNreise og 168følgere på @HeritageHere. 328 fulgte 
prosjektet på Facebook.  

Promofilm  
Kultur- og naturreise ble spurt av Kulturrådet om å bidra til åpningsfesten av Kulturrådets nye lokaler i 
Mølleparken september 2013. Prosjektgruppen fikk utarbeidet informasjonsfilmen ”Smakebiter fra Kultur- 
og naturreise” i samarbeid med Jazzmontør. Filmen er tilgengelig på Kultur- og naturreises konto på 
YouTube. 

Foredrag  
Interessen for Kultur- og naturreise er stor, og prosjektgruppen og partnerne har i løpet av året fått mange 
henvendelser om å holde presentasjoner på seminarer og konferanser arrangert av ulike organisasjoner og 
institusjoner. Så langt som mulig har vi takket ja til å delta da dette er en god anledning til å spre 
informasjon om prosjektet, partnerne og fagfeltet. Vel 30 innlegg har vært holdt av prosjektgruppen og 
representanter fra partnerne i 2013. De fleste av seminarene/konferansene er listet opp i statusrapportene, 
mange av dem er det også henvist til på http://kulturognaturreise.wordpress.com/2011/04/18/foredrag. 

Økonomi 
Regnskap 2013 og budsjett 2014 er visualisert i rapportens innledning. 
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Oslo, 30. mai 2014 

 
Prosjektgruppen ved  
prosjektleder Siri Slettvåg  

 

Vedlegg:  
- Kultur- og naturreise – rapportering for arbeidet i 2012 og 2013  
 

 
 
 

  


