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Forord 
Utredningen om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen er 
utarbeidet for oppdragsgiver Kulturdepartementet.  

Oppdraget har vært å gjennomføre en utredning for å vurdere hvordan den kalde krigen best kan 
dokumenteres og formidles. 

OPAK AS har, sammen med Expology AS, gjennomført utredningen. 

 

 

Oslo, 22. desember 2015 
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Sammendrag 
Utredningen om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen er 
utarbeidet for oppdragsgiver Kulturdepartementet. Oppdraget har vært å gjennomføre en utredning 
for å vurdere hvordan den kalde krigen best kan dokumenteres og formidles. OPAK AS har, sammen 
med Expology AS, gjennomført utredningen. 

Behovsanalysen 
Utredningen viser at det er et behov for å øke kunnskap om kald krig, både for skoleungdom og eldre 
generasjoner. Med bakgrunn i identifisert behov, er følgende samfunnsmål definert: 

 Økt kunnskap om Den kalde krigen for kommende generasjoner som legger til rette for å 
forstå den komplekse verden vi lever i og hvorfor en kald krig kan oppstå og hvordan den kan 
avspennes. 

 

Alternativanalysen 
Det er identifisert følgende alternativer i Bodø som er vurdert i utredningen: 
 Alternativ 1a/b – Isfronten I: tilbygg/del av opplevelsessenter 
 Alternativ 2 – Isfronten II: Anlegg 96 
 Alternativ 3a – Anlegg 96, nedskalert 
 Alternativ 3b – Mindre nybygg/tilbygg ved NLM 

Virkning Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Prissatte konsekvenser 2 3 4 1 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 4 3 1 2 

Rangering av 
alternativene 4 3 2 1 

 

Vurdering av prissatte effekter 
Alternativ 3b har lavest levetidskostnader (nåverdi), og rangeres høyest for prissatte konsekvenser. 
Alternativ 3b har minst areal og dermed lavere investerings- og driftskostnader enn de øvrige 
alternativene, men på grunn av konseptet med distribuert formidling rundt om i landet er 
kostnadene til sum FDV og driftskostnader utstilling høye. 

Vurdering av ikke prissatte effekter 
Alternativ 3a vurderes som det beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet scorer 
best i alle vurderingskriterier. 

Alternativ 3b vurderes som det nest beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet 
vurderes som like godt som alternativ 3a på de to viktigste vurderingskriteriene, men vurderes som 
noe svakere enn alternativ 3a på vurderingskriterium 3 da bruk av Anlegg 96 i alternativ 3a vurderes 
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å ha større potensial for å skape en autentisk formidling. Alternativ 3b vurderes som like godt eller 
bedre enn alternativ 2 på de viktigste kriteriene. 

Alternativ 2 vurderes som det tredje beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet 
vurderes likt som alternativ 3b på vurderingskriterium 3, men vurderes som svakere på de øvrige 
viktigste kriteriene. 

Alternativ 1 vurderes som det svakeste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet scorer 
svakest på alle vurderingskriterier. 

Organisering 
Kulturdepartementet er en naturlig eier av den videre prosessen. Men Forsvarsdepartementet, 
Klima- og miljødepartementet og Kunnskapsdepartementet er sentrale for et samarbeid i videre 
prosess. Museumsreformen legger opp til en samling av institusjoner og styrking av de større 
museene. Det bør derfor ikke legges opp til etablering av flere mindre institusjoner/museer i videre 
arbeid. Fokus bør rettes mot etablerte museumsnettverk.  

Referansegruppen har i møter vært tydelige på at etablering av en stiftelse er eneste naturlige 
organiseringsmodell for formidling av kald krig. Og med eksisterende NLM er det naturlig at 
formidling av kald krig legges til dagens stiftelse ved NLM og at det blir en integrert del av del av 
NLM. Det er ikke ønskelig å opprette en ny institusjon for formidling av kald krig. 

Anbefaling 
Alternativ 3b – mindre tilbygg/nybygg vurderes som best på prissatte konsekvenser. Det lave 
arealbehovet gir redusert behov for investering og driftskostnader, men med distribuert formidling 
rundt om i landet er totale levetidskostnader høye. Alternativet vurderes uansett best på prissatte 
konsekvenser. 

Hvis det er ønskelig å videreføre Anlegg 96 til bruk i formidlingen, er alternativ 3a – nedjustert Anlegg 
96 vurdert som bedre enn alternativ 2 – Anlegg 96. Alternativ 3a har langt lavere levetidskostnader, 
og vurderes best på ikke-prissatte konsekvenser. Referansegruppen har i prosessen påpekt at det må 
tas hensyn til viktigheten av autensiteten og potensialet for formidling i Anlegg 96. Kraften i 
attraksjonen blir sterkere med eksisterende anlegg og utvikler interesse. Det er også identifisert stor 
entusiasme og vilje lokalt og regionalt for å gjøre noe i dette området, og museet og anlegget ligger 
svært sentralt til. 

Utredningen konkluderer med at alternativ 3b er et godt alternativ kvalitativt sett, som formidler 
kald krig på en god måte med distribuert formidling rundt om i landet. Med lavere levetidskostnader 
enn de øvrige alternativene vurderes alternativ 3b – mindre tilbygg/nybygg totalt sett som det beste 
alternativet for dokumentasjon og formidling av kald krig. 
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1 Problemstilling/mandat 
Følgende beskrivelse av oppdraget hentes fra oppdragsgivers oppdragsbeskrivelse: 

Det skal legges til grunn en helhetlig tilnærming til temaet. Utredningen skal gjøre rede for  
 Mål for prosjektet 
 Historie- og museumsfaglig tilnærming 
 Organisatorisk løsning 
 Investeringskostnader og driftskonsekvenser 

Utreder skal vurdere minst tre alternative plasserings- og driftsløsninger for det ferdige 
utstillingsprosjektet:  

 I utredningen skal det foretas en vurdering av de to skisserte lokaliseringsalternativene for 
prosjektet Isfronten, særlig med tanke på museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter, 
jf. komitémerknaden i Innst. 14 S (2012-2013). 

I tillegg skal det presenteres et tredje alternativ for prosjektet med et langt mer moderat 
kostnadsnivå. Et slikt alternativ vil forutsette utvikling av formidlingskonsept om den kalde krigen 
uten større investeringer. Eksempelvis kan det tas utgangspunkt i formidling ved flere museer i ulike 
deler av landet, eventuelt med Norsk Luftfartsmuseum i en koordinerende rolle. Utredningen har 
vurdert totalt fire alternativer. 

Det forutsettes at løsningene som foreslås må ha realistiske økonomiske rammer. 
I tillegg til de objekter og historier som kan fremvises og fortelles gjennom en museal 
formidlingsarena, skal det også være et siktemål å utbre kunnskap om faste fysiske kulturminner 
med tilknytning til den kalde krigen.  

Det er behov for en beskrivelse av en felles formidlingsplattform for de museale og de faste fysiske 
kulturminnene. I denne sammenhengen vises det til  

 Forsvarsbyggs pågående arbeid med å kartlegge slike kulturminner som ledd i 
KLD/Riksantikvarens arbeid med landsverneplaner.  

 
Det vises også til to nordiske publikasjoner med kartlegging av kulturminner fra den kalde krigen – 

 Den ene utført av Nordisk ministerråd i 2010 «Travel guide. Traces of the Cold War 
Period» om den kalde krigens kulturminner rundt Østersjøen;  

 Den andre utført i 2013 av Kulturstyrelsen i Danmark om den kalde krigens kulturminner 
i Danmark, Færøyene og Grønland.  

 
Det vises til budsjettinnstillingene Innst. 14 S (2011-2012) og (2012-2013) der en samlet komité har 
uttalt seg positivt om etablering av utstilling om den kalde krigen, herunder «Isfronten» -prosjektet. 
Komiteen har samtidig understreket at prosjektet må involvere både det sivile Norsk 
luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftforsvarsmuseet (under 
Forsvarsdepartementet).  
 
På dette grunnlaget ble Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet enige om å initiere en ekstern utredning av hvordan den kalde krigen best kan 
dokumenteres og formidles. I samarbeid med de andre to departementene har Kulturdepartementet 
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utarbeidet mandat for utredning om den kalde krigen. Utredningen skal ferdigstilles innen 31. 
desember 2015. På bakgrunn av utredningen vil forslag om videre oppfølging på vanlig måte bli 
forelagt Stortinget i budsjettsammenheng. 

 

1.1 Tolkning av mandatet 
Figuren nedenfor viser en prinsippskisse for gjennomføringen av utredningen om den kalde krigen. 
Team OPAK/Expology har lagt til grunn metodikk for konseptvalgutredning, men tilpasset denne 
metodikken der det har vært behov for det. 

 
 
Figur 1: Prinsippskisse for gjennomføring av utredningen 

I beskrivelsen av oppdraget heter det at «i tillegg til de objekter og historier som kan fremvises og 
fortelles gjennom en museal formidlingsarena, skal det også være et siktemål å utbre kunnskap om 
faste fysiske kulturminner med tilknytning til den kalde krigen.»  
 
Med begrepet museal formidlingsarena forstås følgende: 

 Museal formidlingsarena forstås som en arena hvor både forskning og formidling ved et 
museum kan baseres på konkret og originalt gjenstandsmateriale som gir 
museumsvirksomheten dets spesifikke karakter. ICOMs1 museumsdefinisjon er «Et 
museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og 
dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker 

                                                           
1 ICOMs statutter, artikkel 3, paragraf 1 
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i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres 
omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.» 

 
Med begrepet faste fysiske kulturminner med tilknytning til den kalde krigen forstås følgende: 

 Faste fysiske kulturminner forstås som kulturminner som konkrete, som regel synbare, spor 
etter eldre tiders liv og virke, men også som kulturhistorisk verdifulle større gjenstander eller 
løse kulturminner, byggverk og anlegg av forholdsvis ny dato. 
 

Referansegruppe 
Det er opprettet en egen referansegruppe som har fulgt utredningen: 

 
Forsvarets museer 
Terje Harald Holm, førsteamanuensis  
 
Norsk kulturråd 
Marie Skoie, seniorrådgiver 
 
Forsvarsbygg 
Marte Oftedal, fungerende seksjonsleder, museumsseksjonen 
 
Riksantikvaren 
Geirr Olav Gram, seniorrådgiver 
 
Norsk Luftfartsmuseum 
Erling Kjærnes, direktør 
 
Uavhengig museumsfaglig ekspertise 
Jon Birger Østby 
 

 

Koordineringsgruppe 
Det er opprettet en koordineringsgruppe bestående av representanter for de tre departementene 
som har fulgt utredningen: 

 Forsvarsdepartementet  
 Kulturdepartementet  
 Klima- og miljødepartementet 
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2 Behovsanalyse 
Dette kapitlet redegjør innledningsvis for bakgrunn og forståelse av begrepet den kalde krigen.  

Status i forhold til kulturminner, dokumentasjon og formidling gjennomgås som grunnlag for å 
vurdere hvor det er behov for tiltak og potensialet er størst.  

Deretter følger en gjennomgang og beskrivelse av identifiserte normative behov. Normative behov er 
avledet av overordnete nasjonale føringer og behov uttalt i Stortingsmeldinger, vedtak og planer som 
er relevante for kald krig-problematikk. 

I neste kapittel følger en gjennomgang av interessentbaserte behov. Dette er behov ulike 
interessenter har i forhold til en fremtidig arena og formidling av kald krig.  

Fokuset i de overordnede behovsanalysene i kapittel 2 er samfunnets behov, for å løfte diskusjonen 
til hvorfor samfunnet skal gå inn med midler til en formidling av kald krig og hvilken innretning 
formidlingen bør ha. Mer spesifikke behov knyttet til mulige prosjekters og prosjekteiers behov 
drøftes først i alternativanalysen i kapittel 5. Det samme gjelder potensialet for positive sideeffekter 
som følge av en etablering lokalt.   

Også etterspørselsbasert behov er vurdert i kapittel 5. Det gjøres gjennom en sammenligning med 
relevante referansekonsepter avpasset form på formidlingskonsept. På dette grunnlag anslås 
fremtidig besøkstall for de ulike konseptene.  

Deretter er det identifisert et prosjektutløsende behov før kapittelet avsluttes med en 
oppsummering og prioritering av de viktigste behovene. 

 

2.1 Begreper og forståelse, den kalde krigen  

Den kalde krigen betegner rivaliseringen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, og senere 
mellom øst og vest, fra slutten av annen verdenskrig til oppløsningen av Sovjetunionen i 1991. 
Betegnelsen dreier seg i så måte om en historisk epoke kjennetegnet av den globale politiske 
spenningen som utspilte seg i dette tidsrommet. Utvikling av et konsept for formidling og 
dokumentasjon av den kalde krigen fordrer behov for læring og refleksjon. Dette for å søke og forstå 
de allmenngyldige aspektene ved den kalde krigen som alltid vil være relevante og til stede i et 
politisk verdensbilde. Utredningen tar i så måte i bruk begrepet kald krig ved beskrivelse av denne 
tilstanden, for å kunne vurdere og debattere en politisk situasjon som er i stadig endring. 

 

Kald krig, definisjon 
Kald krig som en tilstand dreier seg om en krig uten direkte kamp, men med stor spenning mellom 
stater hvor diplomatiske forbindelser ikke brytes. Det handler om fravær av kommunikasjon og 
dialog og er preget av oppbygging av militærallianser, opprustning, trusler om krig og ideologiske 
motsetninger. Geir Lundestad, tidligere direktør av Det Norske Nobelinstituttet, har poengtert at 
«den statsvitenskapelige realismeteorien hevder at det alltid vil være konflikter i det internasjonale 
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systemet. Normaltilstanden er rivalisering, ikke harmoni.» 
 

Kort historisk gjennomgang  
 
Den kalde krigen – bakgrunn og historisk bakteppe 
Det historiske bakteppet for den kalde krigen, er som nevnt det spente forholdet mellom USA og 
flertallet av landene i Vest-Europa på den ene siden, og Sovjetunionen og landene i Øst-Europa på 
den annen. Forholdet mellom partene som ble organisert i henholdsvis Atlanterhavspakten (NATO) 
og Warszawapakten var preget av et høyt rustningsnivå og rustningskappløp, og en terrorbalanse 
basert på kjernefysiske våpen. 

Konflikten, som i Europa ikke resulterte i krigshandlinger, dreide seg i første omgang om 
maktbalansen i Europa og kontrollen med Tyskland etter nazismens sammenbrudd. Det eksisterte et 
politisk vakuum etter annen verdenskrig i Europa. Tyskland var lagt i ruiner som følge av krigen, og 
Frankrike og Storbritannia var betydelig svekket. USA ga bistand til de krigsrammede landene i Vest-
Europa og påtok seg dermed lederrollen for denne delen av Europa, mens Sovjetunionen dominerte i 
Øst-Europa. Med dette som utgangspunkt ble to helt forskjellige ideologier og levesett satt opp mot 
hverandre. Konflikten var i så måte ikke bare en geopolitisk strid om militær overlegenhet, men også 
en konkurranse mellom ulike samfunnssystemer – mellom kapitalisme og kommunisme, mellom 
demokratisk og totalitært styresett. 

Underliggende faktorer for konflikten var partenes økonomiske interesser, deres ulike ideologisyn, og 
en imperialismetankegang. Fra et økonomisk perspektiv er det for alle land av langsiktig interesse å 
trygge landets, felleskapets eller unionens interesser, rettigheter og sosial goder. Ideologisyn utspiller 
seg politisk, filosofisk og med en religiøs retning. Det handler i stor grad om hvordan supermaktene 
styrer eller påvirker sine samfunn. Imperialisme i denne sammenheng dreier seg om forsøk på å 
underlegge seg andre stater eller samfunn for å styrke ideologi elle økonomiske rettigheter. 

 

Kald Krig – hvorfor formidle?   
Som følge av den kalde krigens karakter som en indirekte konfliktsituasjon i det globale samfunnet, 
har ikke denne fått den samme selvfølgelige plassen som formidling av hendelser og kulturminner fra 
kriger. Verdien av å se på samfunnsutviklingen, kulturen og hvordan den kalde krigen påvirket, og 
fremdeles påvirker våre liv, kan på mange måter være vel så relevant for oss i dag som formidlingen 
av krigsminnene fra verdenskrigene. Dette for å forstå den komplekse verden vi lever og forstå 
hvorfor en kald krig kan oppstå. Ved å skape debatt og refleksjon rundt den kalde krigen og liknende 
konflikter vil man kunne påvirke hvordan politikk utformes. For å forstå dagen i dag, må vi kjenne 
historien. Bruk av kulturminner som bakgrunn for fortellingen vil forsterke budskapet. Kunnskap om 
den kalde krigen er særlig relevant i forhold til spenningen mellom øst og vest i dag. 
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2.2 Status formidling Norge  

Museer som har fokus på tematikken  
Norsk Luftfartsmuseum 
Etter vedtak i Stortinget i 1993 ble Norsk Luftfartsmuseum etablert i Bodø som Norges nasjonale 
museum for luftfart. Museet stod ferdig i 1994, og inneholder utstillinger som er blitt til gjennom et 
samarbeid mellom Norsk Luftfartsmuseum, Luftforsvarsmuseet (åpnet 1995) og AVINOR museum.  

Luftfartsmuseet ligger tett ved Bodø lufthavn og Bodø sentrum. Selve museumsbygget er konstruert 
spesielt til formålet og er utformet som en propell på tilsammen ca. 10 000 kvadratmeter, fordelt på 
sivil og militær luftfartshistorie. Museet er Nordens største i sitt slag. I tillegg til rene utstillinger har 
museet også et flyfaglig bibliotek, arkiv, fotoarkiv, magasin, konferanserom, kafeteria og verksteder 
for restaureringsoppgaver. Norsk Luftfartsmuseum tilbyr i dag foredrag, omvisninger, simulator, 
forsknings- og restaureringsoppdrag. Museet er en del av et internasjonalt og musealt 
samarbeidsnettverk. 

Forsvarets museer  
Forsvarets sju museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum 
informasjon om – og innsikt i – Forsvarets historie. Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, 
Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og seks mindre museer rundt om i landet. Ved alle FMs 
museer, med unntak av Norges Hjemmefrontmuseum, har den kalde krigen en større eller mindre 
plass.  

På Forsvarsmuseet i Oslo er en egen avdeling (ca. 350 kvadratmeter) viet den kalde krigen. 
Hovedvekten er lagt på rivaliseringen mellom supermaktene, atomfrykten, E-tjenesten og det 
masseforsvaret som ble bygget opp i perioden. 

Av relevans når det gjelder formidling av militære gjenstander og historie fra den kalde krigen er 
blant annet Marinemuseet i Horten kommune hvor KNM «Utstein», en tidligere norsk militærubåt, 
vises frem. Ubåten ble sjøsatt 19. mai 1965, og var i tjeneste frem til 5. oktober 1990. 

Luftforsvarsmuseet viser bakgrunnen og fremveksten av et luftforsvar i Norge som nådde et 
høydepunkt under den kalde krigen. Luftforsvarsmuseets ligger i Bodø og er samlokalisert med Norsk 
Luftfartsmuseum. Utstillingen i Bodø består samlinger av over 25 fly, flymodeller, tablå av flyfabrikk, 
kontroll og varslingsanlegg samt mange større gjenstander som luftvernkanoner, missilsystemer og 
flere radar- og peilesystemer. Utstillingen viser samlinger fra ulike tidsepoker og tematiske områder 
og forsøker å vise bakgrunnen og fremveksten av et luftforsvar i Norge. I tillegg har museet ansvaret 
for et studiemagasin for militære fly og materiell på Gardemoen. 

Sør Varanger museum - Grenselandsmuseet 
Grenselandmuseets samlinger består stort sett av kulturhistorisk materiale samlet inn fra 
nærområdet. Museet har grensehistorie som hovedtema i tillegg til å være et lokalmuseum. 
Formidling av grensehistorie fra den kalde krigen inngår i utstillingen. 
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Samlingene, som eies av Sør-Varanger kommune, men forvaltes av museet, består av gjenstander, 
foto og arkiv, samt fredede og verneverdige bygninger spredt rundt i kommunen. I tillegg finnes 
båter, biler, vogner, et lokomotiv og et fly i samlingen. 

Museumsdrift i tidligere forsvarsanlegg – Oscarsborg  
Etter krigen ble Oscarsborg kontinuerlig opprustet i takt med 
utviklingen av den kalde krigen mellom Vesten og Øst-
Europa inntil Sovjetsamveldets kollaps i 1991. Befalsskolen 
for Kystartilleriet (BSKA) ble etablert på Oscarsborg i 1959. 
Frem til nedleggelsen i 2002 ble hundrevis av befalingsmenn 
utdannet her, før de ble stasjonert på operative fort. 
Torpedobatteriet på Oscarsborg ble oppgradert kraftig etter 
krigen. Den tiltagende frykten for atomangrep gjorde at 
batteriet ble oppgradert i henhold til den høyeste Nato-
klassen. Torpedobatteriet ble nedlagt i 1993. Oscarsborg 
Festningsmuseum har ansvar for å formidle Oscarsborgs historie. Det gjøres via omvisning og 
foredrag. For skoleklasser på 9. og 10. trinn tilbys også tilrettelagt omvisning for denne 
aldersgruppen. 

Omvisningen tar for seg Oscarsborg festningshistorie fra ca. 1640 og dens utvikling frem til våre 
dager. Det gis her en orientering om hovedbatteriet, jetéen og festningsanleggene rundt Oscarsborg. 
Standard omvisning tar ca. 1,5 timer. I den utvidede omvisningen inngår torpedobatteriet på Nordre 
Kaholmen, varighet 2 timer. 
 

Anlegg foreslått for vern (2010) 
Med utgangspunkt i forestående avhending foreslo Forsvarsbygg i 2010 på oppdrag fra FD å verne et 
utvalg anlegg knyttet til den kalde krigen. I prosessen rundt avvikling av kystfortene ble det bestemt å 
ta vare på fire anlegg som samlet representerer eksempler på kystforsvarets historie under den kalde 
krigen. De fire anleggene er Meløyvær fort, Herdla torpedobatteri, Bolærne fort, og Oddane fort. 
Verneforslaget omfattet også et utvalg objekter knyttet til Frøy-linjen i Troms.  I forbindelse med 
avhending har Forsvarsbygg inngått avtaler med lokale og regionale interessenter for å etablere 
formidling av de ulike anleggene. 

Meløyvær fort, Krøttøy Harstad 
Meløyvær fort anses som verdens mest moderne fort, og 
hadde en viktig militærstrategisk rolle og funksjon. 
Kystfortet ble fredet i 2013. Det er lagt opp til drift og 
formidling av fortet i regi av Sør-Troms Museum. 
Anlegget har ca. 1 000 besøkende årlig, med opplegg for 
skoleelever, leirskole, åpne dager, og reiselivsoperatører. 
Det er tilkomst til fortet med båt. Båtturen ut tar rundt en 
time. På fortet tilbys de besøkende omvisning av et 
tidsvitne. I opplegget for skoleelevene forteller tidsvitnet 
om sin ungdomstid på 1950 og 1960-tallet. Elevene får 

Figur 2: Oscarsborg festning, Kaholmen 
(foto: oscarsborgfestning.no) 

Figur 3: Meløyvær fort, Krøttøy, Harstad (foto: Sør-
Troms Museum) 
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selv oppdrag som illustrerer oppgavene på fortet.  

Herdla torpedobatteri, Herdla museum, Askøy 
Herdla torpedobatteri ble etablert av den tyske 
okkupasjonsmakten og overtatt av det norske forsvaret etter 
krigen. Anlegget ble modernisert i flere omganger, sist i 
forbindelse med den store opprustingen av kystfortene 1987-
1995. Herdla torpedobatteri er et komplett og fullt operativt 
anlegg hvor kun sprengstoffet er fjernet fra torpedoene. 
Torpedobatteriet ble fredet i september 2015, men har vært 
åpent for museumsdrift og formidling i to år allerede, med ca. 
2 500 besøkende årlig. Anlegget ligger omkring 40 minutter 
med bil fra Bergen. Besøkende får tilbud om en guidet tur i 
nærområdet og i støttefunksjonene til batteriet. Omvisning i 
torpedobatteriet kan bestilles. Herdla torpedobatteri forvaltes 
i dag av Museum Vest/Herdla Museum. Herdla museum er et 
økomuseum med formidling av fugle- og naturliv i tillegg til 

formidling av historie fra annen verdenskrig og den kalde 
krigen. 

Bolærne fort, Nøtterøy 
Bolærne Fort er et tidligere kystfort i Oslofjorden som var en 
del av midtsperringen Rauøy – Bolærne. Anlegget ble etablert 
allerede i 1916, og inngikk sammen med Rauøy/Rauer smed 
mellomliggende minefelt som en sentral del av 
invasjonsforsvaret av hovedstaden under Den kalde krigen. I 
dag er dette definert som militærhistorisk landskap. Fortet er 
åpent for publikum og forvaltes av Tønsberg Forsvarsforening.  

Oddane fort, Nevlunghavn 
Oddane fort i Vestfold regnes som et av de best bevarte 
tyskbygde kystfort i Norge. I utgangspunktet er fortet et eks-
tysk anlegg fra annen verdenskrig, men det ble brukt aktivt av 
Forsvaret i hele etterkrigstiden. Fortet er i dag det eneste 
komplette bevarte kystfortet med installasjoner som spenner 
fra etableringen i 1941 til forsvarets aktivitet opphørte i 2005. 
Anlegget ble fredet i mai 2015. Det er imidlertid ikke avgjort 
hvordan en eventuell formidling av anlegget blir organisert 
videre.  

Frøy-linjen, Troms 
Frøy-linjen er betegnelsen på et nettverk av forsvarsanlegg 
bygget i Nord-Troms under den kalde krigen. Anleggene 
strekker seg fra grenseområdet mot Sverige og Finland helt ut til kysten. Frøy-linjen omfatter totalt 
299 små og store anlegg fordelt på syv kommuner, deriblant Storfjord kommune hvor flesteparten av 
anleggene er plassert. Stillingene i Frøy-linjen ble diskret bygget på 1980-tallet fram til 1995. Norske 

Figur 6: Oddane fort (foto: May-Britt Håbjørg, 
Riksantikvaren) 

Figur 4: Bolærne fort (foto: bolarnefort.no) 

Figur 5: Herdla torpedobatteri, Askøy (foto: 
Herdla museum) 
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og allierte soldater var opplært til å bemanne forsvarslinjen, og under de store militærøvelsene i 
Troms var denne linjen sentral. Tre-fire av Frøy-linjens anlegg er foreslått fredet i forbindelse med 
forsvarets avhending av anleggene, bl.a. kommandoplassen (se nedenfor). Disse vil trolig forvaltes 
videre av Nord-Troms museum. 

Kommandoplass Frøy 
Kommandoplass Frøy er et bunkeranlegg og del av Frøy-
linjen. Anlegget ligger i Storfjord, halvannen time fra 
Tromsø. Nord-Troms Museum har fått anledning til å vise 
frem kommandosentralen til publikum i en prosjektperiode 
på to år, og har i den forbindelse lagt til rette for 
omvisninger i anlegget fra juli 2015. Det har vært 225 
besøkende så langt. Museet ønsker å fortsette arbeidet 
etter endt prosjektperiode.  

 
Grønsvik kystfort  
Grønsvik kystfort i Lurøy kommune nord på Helgeland er et forsvarsanlegg opprinnelig fra annen 
verdenskrig, den gang etablert som del av Atlanterhavsvollen. Kystfortet ble bygget av sovjetrussiske 
krigsfanger i perioden 1942 til 1945, og var operativt fra høsten 1942. Kystfortet dekker et område på 
omkring 87 000 kvadratmeter og består av en rekke kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, 
nærforssvarsstillinger og brakker. Området er tilrettelagt for publikum med gangstier og skilting, og 
det er utstillinger i kommandobunkeren og i en av brakkene på fortet. Museet i Grønsvika er i dag en 
del av Helgeland Museum. Fortet er til dels restaurert, og omgjort til museum med utstillinger om 
krigen generelt og kystfortene spesielt. Her finnes også en utstilling om Omega; det 
verdensomspennende navigasjonssystemet for amerikanske atomubåter som var i drift fram til 1997, 
og der eneste norske stasjon lå i Aldersundet i Lurøy. 

Det nye besøkssenteret på Grønsvik kystfort ble åpnet i 2012. Kulturrådet har i 2015 gitt støtte til 
utstillingsprosjektet «Grønsvik – mellom varm og kald krig». Basisutstillingen tar utgangspunkt i 
fortets historie som fangeleir og kystbatteri, med fokus på formidling av annen verdenskrig og 
menneskeverd i det 20. århundre. 

 

Kartlegging av kulturminner fra den kalde krigen  
Sektorprinsippet sier blant annet at statens kulturminner skal ivaretas som viktige kilder til 
utviklingen av det norske samfunnet. Med sektorprinsippet har det blitt nedfelt tydeligere at 
ansvaret for kulturminnene i statlig eie ligger hos de ulike statlige eierne selv fordelt på de ulike 
departementer. Kulturminner kartlegges gjennom landsverneplaner for de ulike sektorene. En 
landsverneplan er i så måte en oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk oversikt over 
en offentlig sektor. Utvalget skal være kartlagt og valgt ut av sektoren/eiendomsforvalteren i samråd 
med Riksantikvaren. Landsverneplanene skal danne grunnlag for eventuell forskriftsfredning i 
henhold til kulturminneloven. 
 

Figur 7: Kommandoplass Frøy, Storfjord (foto: 
Nord-Troms Museum) 
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Landsverneplan for Forsvaret  
Landsverneplan for Forsvaret fase 1 
Den første Landsverneplanen for Forsvaret ble utarbeidet av Forsvarets Bygningstjeneste (nå 
Forsvarsbygg) i samarbeid med Riksantikvaren og Forsvarsmuseet i perioden 1995-1999. 
Målsetningen var å gjennomgå hele Forsvarets eiendomsportefølje og foreta en utvelgelse av 
verneverdige eiendommer, bygg og anlegg som kunne dokumentere Forsvarets virksomhet gjennom 
historien. I porteføljen inngår 14 nasjonale festningsverk som er av landets fremste kulturminner. 
Porteføljen inkluderer også en rekke militærhistoriske landskap og en rekke verneverdige militære 
bygninger i Forsvarets leire. Mange forsvarsetablissementer er dessuten solgt med verneklausul til ny 
sivil bruk. Alt dette er en kilde til kunnskap om og opplevelse av militærhistorien i Norge. 

Landsverneplanen ble lagt til grunn da Riksantikvaren i 2004 fredet 454 av Forsvarets bygg og anlegg. 
Den var også et grunnlagsdokument for utarbeidelsen av verneplaner for de nasjonale 
festningsverkene og er et viktig redskap i den løpende forvaltningen av Forsvarets kulturminner. 

Landsverneplanen er revidert i forbindelse med publisering på nettet (www.verneplaner.no) og vil bli 
oppdatert etter hvert som det skjer endringer. 

 
Landsverneplan for Forsvaret fase 2 
Landsverneplan for Forsvaret fase I2 omfatter bygninger og anlegg bygget i perioden 1945–2000, 
Den å betrakte som et supplement til den første Landsverneplan for Forsvaret. Alle anlegg fra alle 
forsvarsgrener i perioden 1945-2000 som ikke ble vernevurdert i Landsverneplan for Forsvaret 
(2000), er kartlagt og vurdert.  

Planen utarbeides av Forsvarsbygg på oppdrag fra FD. Høringsutkastet er utarbeidet i samråd med 
Riksantikvaren og ble sendt på høring våren 2015.  Høringsutkastet omfatter ca. 120 verneobjekter. I 
tillegg er en stor andel objekter foreslått dokumentert for arkivmessig bevaring. Denne formen for 
bevaring er et nytt virkemiddel i kulturminnevernsammenheng, der man i større grad enn tidligere 
velger dokumentasjon fremfor fysisk vern. 

Landsverneplan 2 omfatter et bredt spenn av anlegg fra den kalde krigen og det er lagt stor vekt på å 
vise bredden og variasjonen gjennom perioden. Planen omfatter eksempelvis radarstasjoner, 
samband, overvåkning, ammunisjonslagre og verksteder. Anleggene er spredt over hele landet. 

Det er Forsvarsdepartement som på grunnlag av forslaget fra Forsvarsbygg tar den endelige 
beslutning om utvalget i landsverneplanen. 

 
Kulturminner som vurderes i Landsverneplan 2 
Anlegg 96 
Anlegg 96 er én av tre store fjellhangarer bygget i Norge under den kalde krigen (de andre er i 
Bardufoss og på Flesland). Bakkearealet til Anlegg 96 utgjør omkring 9 000 kvadratmeter.  

Da fjellanlegget ble bygget skulle det kunne stå imot styrken av en atombombe, men allerede i 1962 
hadde Sovjetunionen utviklet atombomber med større styrke enn det anlegget kunne tåle. Antall fly 
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som kunne bli huset i anlegget er fortsatt gradert, men man regner med at det var plass til 25 fly, 
tilsvarende en skvadron. 

Anleggets bruksområde var mer enn et sted for luftforsvaret å beskytte fly mot bomber. Anlegget ble 
til daglig brukt av 331-skvadronen til flyvedlikehold og operative gjøremål. Ved krise/krig ville bruken 
av anlegget avhenge av hvilke forsvarsstyrker som ble utplassert og som skulle operere ut fra 
flystasjonen. 

Forsvarsbygg ser at Anlegg 96 er et veldig interessant og viktig anlegg, men i Landsverneplan 2 
foreslår Forsvarsbygg anlegget dokumentert, ikke fysisk vernet. Et liknende fjellanlegg på Bardufoss 
fra Den kalde krigen foreslås fredet. Anlegget i Bardufoss er basert på et liknende konsept; 
garasjering av fly. Dette anlegget er i drift i dag. 

Forsvarsbygg har gitt uttrykk for at de ikke har midler til å forvalte Anlegg 96 videre. Prosess for 
avhending og valgt løsning for eventuelt sikring eller stenging av Anlegg 96 er ikke besluttet. Det er 
også knyttet usikkerhet til anleggets framtidige status fordi utviklingen av Bodø lufthavn ikke er 
endelig vedtatt. Ett alternativ for sikring er å skru av strømmen i anlegget og stenge igjen med mur. 
Alternativt kan anlegget benyttes til formidling som har vært foreslått og eventuelt også som 
magasin for Norsk Luftfartsmuseum og andre museer i Bodø og omegn.  

 

Landsverneplan for justissektoren 
Det er også utarbeidet en Landsverneplan for justissektoren delplan Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, der Sivilforsvarets kulturminner er kartlagt2. Planen inneholder 
anlegg som er relevante for formidling av den kalde krigen. Landsverneplanen er utarbeidet av 
Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk, i samarbeid med DSB og Riksantikvaren på oppdrag fra DSB. 

 
Planen viser at sektorens bygg- og anleggsportefølje har betydning for den kalde krigens 
kulturhistorie og norsk beredskapsplanlegging i denne epoken. Kulturminnene er en viktig og sentral 
del av norsk og internasjonal etterkrigshistorie. 

Planen påpeker også at anleggene er et vesentlig bidrag til en emosjonell erkjennelse av 
etterkrigstidens angst for en krig utkjempet med ABC-våpen. Fjellanleggene er særlig sentrale til å 
begripeliggjøre denne angsten som en historisk størrelse.  

Deler av bygningsmassen er nå fredet. Planen inneholder eksempler på fjellanlegg, sivilforsvarsleir, 
kommandoplass mm. DSB har avhendet mesteparten av bygningsmassen, og sitter bare igjen med 
fire anlegg hvorav de to første er i bruk; 

 Sama Harstad kommandoplass  
 Grefsenkollen alarmplass – i bruk, ønsker at Oslo kommune skal overta, de eier grunnen   
 Utkikkskiosken Kuhaugen – helt uten bruk 
 Ravneberget utkikkskiosk – helt uten bruk 

 
                                                           
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/landsverneplan-for-justissektoren/id648359/  
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DBS / Sivilforsvaret besitter i tillegg mye historisk materiale som skriftlig dokumentasjon på f.eks. 
stengte og/eller forseglede fjellanlegg3. 

Televerket  
Da spenningen mellom stormaktene var på sitt høyeste, fikk Televerket, forløperen til dagens 
Telenor, beskjed om å bygge hemmelige telefonsentraler i alle landets teledistrikter. I 1962 begynte 
Televerket å bygge 13 hemmelige kommunikasjonssentraler, spredd over hele Norge. Nødsentralene 
skulle sikre landets telefonlinjer i tilfelle krig eller fiendtlig sabotasje, selv under en mulig atomkrig. 

Nødnettet kunne kobles sammen med flere andre hemmelige nettverk, blant annet Forsvaret og E-
tjenesten. Bakgrunnen var Cuba-krisen og frykten for en global atomkrig. Etter en periode med 
avspenning ble anleggene låst igjen og glemt.  

I 1995 ble det ved en tilfeldighet funnet en nødsentral på Torshov i Oslo. Dette er den eneste kjente 
komplette nødsentralen. Den er komplett og står som den ble forlatt. Anlegget er innlemmet i 
verneplanen fra 1995, men det er fremdeles uvisst hva som kommer til å skje med de underjordiske 
rommene. Anlegget forvaltes av Telemuseet.4 

 
Annen formidling 
Krigsminnelandskap Troms  
Prosjektets overordnede mål er å skape økt interesse for, og forståelse av, kulturminner fra annen 
verdenskrig og den kalde krigen. Flere av krigs- og kaldkrigsminnene i Troms er av en unik karakter 
både regionalt, nasjonalt og internasjonalt og har stor historisk kildeverdi og stor opplevelsesverdi. 
Kulturminnene er viktige steder i landskapet og knytter det kollektive minnet til ideologiske, 
økonomiske og politiske globale hendelser som preget og omformet de lokalsamfunn som ble berørt.  

Trom fylkeskommune vil både kartlegge og dokumentere, formidle og tilrettelegge kunnskap om 
disse kulturminnene. 

Betydningsfulle kulturminner: 

 Lyngenlinjen og den kalde krigens Frøy-linjen 
 Vågsfjordbassenget/Andfjorden 
 Bardufoss flystasjon sentral både under krigen og under den kalde krigen.  
 Tromsø som marine- og luftforsvars-by både i 1940, under okkupasjonen og i etterkrigstiden. 

Prosjekteier: Troms fylkeskommune, kulturetaten  

TV-produksjoner  
Under referanselisten i vedlegg 5 er det henvist til ulike TV-produksjoner omhandlende den kalde 
krigen som er publisert i Norge. 

                                                           
3 Kilde: http://www.sivilforsvaret.no/Global/DSB-sentralmappe/Andre%20dokumenter/Fortidsvern%20-
%20verneplan%20SF%2020101214174624.pdf  
4 Kilde: http://www.nrk.no/magasin/dommedagssentralen-1.12066516 
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Undervisning 
Frøy-linjen og Meløyvær fort inngår i undervisningsopplegg som tilbys elever i videregående skole. 
Opplegget knyttet til Frøy-linjen er et samarbeidsprosjekt i regi av Troms fylkeskommune og Nord-
Troms museum. Produksjonen vil ta elevene med inn i hovedkvarteret til Frøy-linjen hvor de får lære 
blant annet om hvordan den kalde krigen formet dagens Nord-Troms. Undervisningsopplegget på 
Meløyvær fort på Krøttøy utenfor Harstad er et prosjekt etablert av Troms fylkeskommune og Sør-
Troms museum. Gjennom besøk og omvisning på fortet, blir elevene kjent med Nord-Norge sin rolle i 
den kalde krigen. 

 
Digital formidling 
Det ble i 2013 opprettet en gruppe på Facebook, «Norge under den kalde krigen». Gruppen fungerer 
som en digital møteplass for alle som er interessert i den kalde krigen i Norge 1945-1991, med 
innlegg og diskusjoner rundt temaet. 

Formidlingsportalen www.digitaltmuseum.no er også relevant. Her ligger først og fremst foto- og 
gjenstandssamlinger fra museene, men også digitale fortellinger. Det er lagt inn cirka tyve fortellinger 
om kald krig her via www.digitaltfortalt.no. Digitalt fortalt er en formidlingsportal som ble opprettet 
til Kulturminneåret i 2009, der alle fritt har kunnet legge inn digitale fortellinger. Fra og med 2016 vil 
fortellingene være søkbare under www.digitaltmuseum.no. 

Museumsnettverk 

Museene er spredt over hele landet og utgjør sammen et nettverk som tar vare på, forvalter og 
formidler bredden av norsk kulturarv. Det nasjonale museumsnettverket under Kulturdepartementet 
har 65 konsoliderte museumsenheter. Det forutsettes at disse museene deltar i de faglige 
nettverkene som organiseres og formaliseres av Kulturrådet. 

Nord-Troms Museum (Kommandoplass Frøy), Sør Troms Museum (Meløyvær fort), Museum Vest 
(Herdla torpedobatteri) og Vestfold Fylkeskommune (Bolærne fort, Vestfoldmuseene er nærmeste 
museum) har alle til felles at de har svært nylig tatt et ansvar for formidling av kulturminner/anlegg 
fra den kalde krigen. De har derfor etablert et nettverk seg imellom, og gjennomførte i 2014 et første 
møte. Museene i nettverket har også vært i dialog med Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. De ser alle et 
stort behov for en overordnet kald krig-formidling slik at forsvarsinstallasjonene/kulturminnene som 
formidles kan settes inn i et større perspektiv. For eksempel har de utfordringer med å kommunisere 
kald krig i et nåtidsperspektiv satt i sammenheng med at formidlingen skjer i relativt nyetablerte 
forsvarsanlegg som er lagt ned. Er den kalde krigen over? Museene har behov for å samarbeide om 
utvikling innen forskning og forvaltning som kan brukes i formidlingen ved de enkelte arenaene 
tilknyttet den kalde krigen. 

 

Forskning 
Tabellen under viser en oversikt over hvilke identifiserte forskningsinstitusjoner som tar for seg 
temaet kald krig. Felles for flere av institusjonene i oversikten, er at de jobber med forsvars- og 
sikkerhetspolitikk. 
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Forskningsinstitusjon Overordnete temaer for kald krig-forskning 
Forvarets Høyskole – Institutt 
for Forsvarsstudier (IFS) 

Våpensystemer, sosiologi (forsvar – sivilt samfunn), forsvarsstrategier 

Forsvarets forskningsinstitutt 
(FFI) 

Strategiske studier og historiske studier 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
(NUPI) 

Historie, statsvitenskap, og sammenliknende politikk. Emner innen Krig og 
fred, Økonomi og utvikling, Diplomati og global styring, og Regioner 

Høgskolen i Volda Media og den kalde krigen 

Universitetet i Oslo (UiO) Historiske, sosialantropologiske og politiske/statsvitenskapelige studier 

Institutt for fredsforskning 
(Peace Research Institute Oslo, 
PRIO) 

Fredsforskning 

Fridtjof Nansens Institutt Historiske studier, samfunnsvitenskap og sosiologi 

NTNU Historiske, sosialantropologiske og politiske/statsvitenskapelige studier, 
kulturarvstudier 

Universitetet i Nordland Historiske, sosialantropologiske og politiske/statsvitenskapelige studier 

 
Tabell 1: Oversikt forskningsinstitusjoner i Norge som tar for seg temaet kald krig  
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2.3 Status formidling i Norden  
 

Nordisk ministerråd i (2010)  
Nordisk ministreråd har gitt ut «Travel guide. Traces of the Cold War Period». Dette er en samling av 
museer og steder som har en viktig historie og fortelle og omhandler den kalde krigens kulturminner 
rundt Østersjøen og dekker landene Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, 
Norge, Polen, Russland og Sverige. 

Formålet med boken er:  
 «å bruke historiene i kald krig for å skape historisk bevissthet og bred gjensidig forståelse mellom 

landene rundt Østersjøen.  En slik forståelse er en forutsetning for en mer fruktbart internasjonalt 
samarbeid mellom mennesker organisasjoner, bedrifter og internasjonale organisasjoner» 

 «Hvis vi skal kunne lære av historien må de sanne historien bli fortalt. Dette er målsettingen med 
boken.» 

Boken er utarbeidet i regi av kald krig-nettverket «The Baltic initiativ and network». Fire norske 
lokasjoner er omtalt i boken: Oscarsborg, Norsk Luftfartsmuseum, Herdla torpedobatteri, og 
Meløyvær fort. 

 

Kald krig-formidling, Sverige  
Museer  
Det er en rekke museer i Sverige som omhandler den kalde krigen. Det vises til referanseliste i 
vedlegg 5. Et av disse kan betraktes som et «søsteranlegg» til Anlegg 96. Det historiske fjellanlegget i 
Säve Gøteborg er ikke ulikt Anlegg 96, og består av to fjellhaller med et totalareal på 22 000 
kvadratmeter. Den største fjellhallen blir benyttet av Aeroseum til sin museumsvirksomhet i dag. 
Anlegget ble bygget i 1955 som et forsvarsanlegg for Luftforsvaret og ligger nesten 30 meter under 
bakken.5  

Armémuseet i Stockholm skildrer Sveriges historie fra stormaktstid til nåtid med fokus på 
menneskene. Her er kald krig epoken formidlet. 

Nettverk  
Arbeidet i Sverige er organisert i nettverket «Sveriges Militærhistoriska Arv», etablert som et prosjekt 
i 2008. Nettverket omfatter 23 museer og har siden 2009 vært ledet og støttet av Statens 
försvarshistoriska museer/Statens maritima museer. Konstellasjonens hovedkontor er lokalisert 
Statens försvarshistoriska museers lokaler i Stockholm. 

Annen formidling  
Det er eksempelvis laget en svensk dokumentarserie om militærhistoriske kjøretøy som ble brukt 
under den kalde krigen. Serien er produsert av Mediabruket med støtte fra Sveriges militärhistoriska 

                                                           
5 Kilde: Aeroseum  
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Figur 8: Formidling Ejbybunkeren 

arv og Svenskt militärhistoriskt bibliotek. Første sesong er fordelt på åtte episoder og hadde 
premiere i 2014. Andre sesong av serien er delt i seks deler, med premiere sommeren 2015. 

 

Kald krig-formidling, Danmark 
 

Kulturstyrelsen 
Etter den kalde krigens endelige avslutning i 1991 ble mange bygninger og anlegg i Danmark   
overflødige, og det skjedde store forandringer i den militære beredskapen og den sivile beskyttelsen.  

Kulturstyrelsen og Danmarks kulturdepartement vurderte derfor at det hastet med å utpeke noe 
karakteristiske anlegg, som forteller om totalforsvaret og de mange merkverdige funksjoner, som 
kjennetegnet totalforsvaret under den kalde krigen. 

De utpekte anleggene er ikke fredet. Kulturstyrelsen vil i årene fremover i samarbeid med eiere, 
kommuner og de lokale museer sette fokus på de kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige 
verdier og diskutere muligheter for bevaring gjennom for eksempel kulturmiljøarbeid, 
lokalplanlegging, gjenbruk, adgang og formidling. 

Kulturstyrelsen ga i 2013 ut boken «Kold Krig. 33 fortællinger om den kolde krigs bygninger og anlæg 
i Danmark, Færøyerne og Grønland». Boken omhandler en rekke anlegg og temaer både sivilt og 
militære dimensjoner ved den kalde krigen.  

Museer  
Det er en rekke museer i Danmark som omhandler den kalde 
krigen. Det vises til referanseliste i vedlegg 5. Flere av museene 
har bakgrunn er tidligere kald krig-anlegg. I Ejby-bunkeren i 
utkanten av Rødovre i hovedstadsområdet, er det innredet et 
opplevelsessenter. Ejbybunkeren ble tatt i bruk i 1954 som 
kontrollsenter til Københavns luftforsvar, og skulle beskytte 
hovedstaden mod luftangrep under den kalde krigen. 

Via en rekke digitale og interaktive installasjoner kan både barn 
og voksne oppleve Ejbybunkerens, Vestvoldens og Befestningens 
historie på nært hold. Formidlingen av Ejbybunkeren ble etablert 
i form av et samarbeid mellom Realdania, Kulturstyrelsen og 
Naturstyrelsen i Danmark. 

TV-produksjoner  
Serien «Danmark i kold krig» består av åtte programmer som omhandler ulike utposter fra den kalde 
krigen i Danmark. Her inngår luftmeldetårn, utkikksstasjoner ved kysten, etterretningstjenestens 
lytteposter, skytterhuller ved flyplassen, kaserner, kommandobunkere, og den hemmelige bunkeren 
REGAN Vest, hvor landet skulle styres fra i tilfelle krig. Serien er laget med støtte fra Kulturstyrelsen. 

Forskning  
Center for Koldkrigsstudier ble opprettet i 2006 tilknyttet Syddansk Universitet (SDU). Bakgrunnen 
for initiativet var et ønske om å skape et knutepunkt for et bredt nettverk av danske og 
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internasjonale forskere, og på det grunnlag søke å tilveiebringe en ramme, hvor forskere og 
doktorgradsstipendiater (historikere, slavister, amerikanister, germanister, litterater, kulturforskere 
og samfunnsforskere) i kortere eller lengere tid gis mulighet til å arbeide med deres prosjekter. 
Senteret ble opprettet med mål om å utnytte synergien mellom de forskjellige forskerne, og dermed 
fungere som katalysator for samfunnsdebatten om kald krig-emnet. Særlig relevante kald krig-
forskere i Danmark er Thomas Wegener Friis, lektor ved Institut for Historie ved SDU og 
nettverkskoordinator ved Center for Koldkrigsstudier, og Nils Arne Sørensen, lektor i moderne 
historie ved SDU. De dekker ulike relevante felt inkludert amerikaniseringsprosesser. Andre forskere 
som er trukket frem i denne forbindelse er Peer Henrik Hansen, museumsinspektør ved Det danske 
Koldkrigsmuseum, Langelandsfortet, og Sissel Bjerrum Fossat, postdoktor i historie ved Institut for 
Historie ved SDU. Flere av forskerne har bidratt med tekster i en blogg om temaet kald krig. 
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2.4 Normativt behov 

I dette avsnittet vurderes hvilke overordnede politiske målsettinger som er de mest sentrale ved 
innretning av et formidlingskonsept for kald krig. 

 

Internasjonale forpliktelser  
Utreder finner ikke noen uttalte klare forpliktelser formidling av kald krig internasjonalt. Det er 
imidlertid i St. meld 33, «Kap 5.4 Den kalde krigens kulturminner», vist til at det internasjonalt knytter 
seg stor interesse til den kalde krigens epoke, tiden fra 1945 frem til 1990-tallet, og det arbeides med 
kulturminnespørsmål om denne perioden i resten av Skandinavia, Baltikum og andre europeiske 
land. Det pekes på at Norge er interessant på grunn av den strategiske beliggenheten mot nord og 
øst. Norge har da også på initiativ av Nordisk ministreråd vært engasjert i et samarbeidsprosjektet 
«Travel guide. Traces of the Cold War Period». 

Det finnes også et nettverk for den kalde krigens kulturminner i Nord-Europa, «The Baltic Initiative 
and Network», hvis medlemmer står bak publikasjonen nevnt over. Nettverket ble initiert av Nordisk 
Ministerråd. Kontaktpersoner for nettverket i Norge er kurator Karl Kleve ved Norsk 
Luftfartsmuseum, sammen med Roberta Havran i Forsvarsbygg. I tillegg finnes det et Honorary Board 
med to norske medlemmer: Anders C. Sjaastad og Gullow Gjeseth. Honorary Board består av kjente 
politikere og militære fra kald krig-perioden.6 

  

                                                           
6 www.coldwarsites.net 
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Statlige føringer  

Figur 9 under gir en oversikt over statlige føringer for normative behov som er relevante for 
utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen. Som figuren 
viser er eierskapet og ansvaret for kald krig- problematikken fordelt på flere departementer og 
sektorer. Føringer i hovedsektorene, forsvars- og kulturminnesektoren, museumssektoren, og 
kunnskapssektoren vil bli gjennomgått i det følgende. 

 

 

Forsvarsmuseet  

Luftfartforsvarsmuseet  Avinor 

Anlegg 96 

St.meld.nr. 48 (2002-2003) 
Kultur politikken  fram mot 
2014  
 

St.meld. nr. 35 (2012–2013) 
Framtid med fotfeste – 
Kulturminnepolitikken  

St.meld. nr. 49 (2008-2009) 
Framtidas museum   

  

NOU 2013:4 
Kulturutredningen 2014  

St.meld. nr. 22 (1999-2000)                            
Kjelder til kunnskap og 
oppleving         

St.meld. nr. 24 (2008-2009) 
Nasjonal strategi for digital 
bevaring og formidling av 
kulturarv     

Forsvars-
departementet 

Kultur-
departementet 

Klima og miljø-
departementet 

Kunnskaps-
departementet 

Justis-
departementet 

Landsverneplan for justissektoren 
DSB /Sivilforsvaret 

Kulturrådet  Forsvarsbygg   

Landsverneplan fase1 
 
Landsverneplan fase 2 
 

Riksantikvarens fredingsstrategi Mot 2020 

Sivilforsvaret FAKT Kunnskapsdirektoratet  Riksantikvaren 

Luftfartsmuseet  

Merknad, 
Statsbudsjettet  
 

Div. museer  

St.meld. nr. 33 (2008–2009)                          
«Kultur å forsvare»  

St.meld. nr. 22 (2004-2005)  
Kultur og næring          

St.meld. nr. 16 (2004-2005) 
Leve med kultur-minne 

St.meld. nr. 15 (2004-2005) 
Tingenes tale –
Universitetsmuseene  

Figur 9: Normative behov statlige føringer 
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Forsvars- og kulturminnesektoren  
Forsvarsdepartement og Klima- og miljødepartementet bærer et hovedansvar knyttet til 
kulturminnevern og bærer av viktige samfunnsverdier som demokratiutvikling. 

I St.meld. nr. 33 (2008–2009) «Kultur å forsvare. Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020» 
heter det: 

 Foruten å være et forsvar av territorium, er Forsvaret også et vern om demokratiske 
samfunnsverdier. Forsvarets verdi og troverdighet forankres ved å legge til rette for offentlig 
debatt og kunnskaps- og meningsdannelse. Forsvarets kulturarenaer gir muligheter for å 
formidle ikke bare Forsvarets egen historie og kulturarv, men kan også i samarbeid med 
andre aktører rette fokus på viktige samfunnsverdier som demokratiutvikling, 
menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper, og dessuten bidra til å forstå aktuelle 
hendelser. 

 
Forvarets ansvar for kulturminner er påpekt i St.meld. nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner»: 
 Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på i et langsiktig 

perspektiv. Forsvarsdepartementet vil i nært samarbeid med Riksantikvaren utrede hvordan 
et fremtidig offentlig eierskap skal utøves, og hvem som skal ha det forvaltningsmessige 
ansvaret for disse anleggene. 

 Dette er fulgt opp i Riksantikvarens fredningsstrategi og Forsvarsbyggs verneplaner. 
 

Museumssektoren  
I tillegg er det klare føringer for museumssektoren knyttet til Kulturdepartement, Kulturrådet og 
museenes arbeid.  

I St.meld. nr. 49 (2008-2009) «Framtidas museum» er det sagt at museene skal være profilerte 
samfunnsinstitusjoner:  

 «Det er behov for å stimulere museene til solid faglig innsats i utøvelsen av samfunnsrollen. 
Institusjonene vil selv måtte ha hovedansvar for å styrke den faglige aktiviteten. 
Museene må videre arbeide og fungere i et todelt perspektiv: de skal ha sitt primære 
nedslagsfelt i sine lokale og regionale miljøer, samtidig som de skal inngå i et nasjonalt 
museumsnettverk.» 

 
Det påpekes videre, under fire hovedoverskrifter et behov for:  

1) Forvaltning: 
 Gode sikrings- og bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. 

2) Forskning: 
 Økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forsk-

ningsmiljøer i kunnskapssektoren. 
3) Formidling:  
 For målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk 

refleksjon og skapende innsikt. 
4) Fornying:  
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 Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte 
og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv 
samfunnsrolle. Behov for å utvikle digital forvaltning og formidling. 

 

Kunnskapssektoren  
Utreder har funnet lite spesifikt under Kunnskapsdepartementet utover det som er skrevet i 
læreplaner. Kunnskapsdepartementet har imidlertid ansvar for bevilgninger til NUPI, Norsk institutt 
for utenrikspolitikk, det største forskningsmiljøet som jobber med kald krig-problematikk.  

Næringsdepartementet - næringsperspektivet  
St. meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring og etterfølgende «Handlingsplan for Kultur og næring» 
gir et helhetlig perspektiv på forholdet mellom kultur, næring og samfunnsutvikling. Museer sammen 
med andre kulturinstitusjoner er definert som en egen næring – kulturnæringen, som til sammen 
utgjør ca. fem prosent av BNP. 

Merknader til statsbudsjettet  
Budsjett-innstillingene Innst. 14 S (2011-2012)  
I Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, har en 
samlet komite gitt følgende merknad: 

«Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum for å 
etablere en utstilling om hvilke virkninger den kalde krigen hadde når det gjaldt nasjonal frykt, 
demokratidannelse og nasjonsbygging. Prosjektet «Isfronten» er tenkt etablert i Anlegg 96 på Bodø 
hovedflystasjon, et militært anlegg fra den kalde krigen som kan gi en helt troverdig opplevelse, siden 
anlegget er bygd som et svar på de forsvarsmessige utfordringene vi så i denne tidsperioden. 
Komiteen ser at prosjektet vil kunne dokumentere en lite formidlet epoke i norsk historie, og ber 
departementet bidra slik at prosjektorganisasjonen kan videreføres, fram til rammebetingelsene for 
en slik etablering er avklart. Komiteen vil videre påpeke at både Norsk Luftfartsmuseum og 
Falstadsenteret har et stort ansvar for å innhente informasjon fra tidsvitner, og komiteen mener det 
haster med å få innsamlet informasjon fra de gjenlevende. Komiteen ber regjeringen vurdere om det 
er behov for tiltak som kan bidra til at innsamling av kunnskap fra tidsvitnene kan iverksettes 
raskere.» 
 
Budsjettinnstillingene Innst. 14 S (2012-2013) 
Stortingets Familie- og Kulturkomité vedtok også følgende merknad til statsbudsjettet 2013: 

«Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i 
Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og 
sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige 
temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det 
sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er 
en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er 
skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av 
det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen 
legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best 
mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse 
planene.» 
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Regionale føringer fylkeskommune  
Fylkeskommunen og kommunen har et selvstendig ansvar for å følge opp den nasjonale politikken og 
for å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer av lokal eller regional verdi. Mange kulturminner er 
også i kommunalt eller fylkeskommunalt eie. 

Fylkeskommunene ser som i Nordland, at betydningen av kulturminnevern kan gi verdifulle 
ringvirkninger:  

Ved bevisst vern og bærekraftig bruk kan kulturarven bidra til å utvikle attraktive lokalsamfunn med 
vekt på identitet, tilhørighet og trivsel, samtidig som de utvikles til interessante reiselivsmål.7  

Kulturminnevern og museumsvirksomhet kan dermed bidra til regional utvikling både innenfor 
reiseliv og næringsutvikling i fylkene.   

 

  

                                                           
7 Ref. 2012-2016 «Mitt Nordland – mi framtid!» Stortingsmelding 35 (2012-2013) – «Framtid med fotfeste» – 
Kulturminnepolitikken 
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2.5 Interessentbaserte behov 
 
Dette kapitlet oppsummerer de behov som er avdekket gjennom aktør- og interessentanalysen. 

Det er en rekke aktører8 og interessenter knyttet til etablering av et formidling-konsept. For å legge 
grunnlaget for en god analyse er det gjennomført møter, intervjuer eller samtaler med de antatt 
viktigste aktørene og interessentene, eller representanter for disse. De fleste interessentene inngår i 
referansegruppen. Tabellen under gir en alfabetisk oversikt over hvilke interessenter som inngår i 
interessent-kartleggingen. De aktører og interessenter det ikke er gjennomført samtaler med er 
merket med *: 

 
Tabell 2: Oversikt aktører og interessenter kald krig  

Kulturdepartementet er bestiller av utredningen etter avklaring med Forsvarsdepartementet og 
Klima- og miljødepartementet. Kunnskapsdepartementet er ikke formelt trukket med, men har med 
ansvar for undervisning og forskning, likevel et viktig sektoransvar. Kulturdepartementet er sentral i 
kraft av å forvalter de statlige midlene til det nasjonale museumsnettverket og vurderer nye initiativ 
på feltet. Kulturrådet følger utviklingen på museumsfeltet tett. Kulturrådet deler blant annet ut 
prosjekt- og utviklingsmidler og behandler søknader til nybygg og større investeringsprosjekter. 

De øvrige er sentrale aktører med utgangspunkt i det vernearbeidet som har vært initiert og fortsatt 
drives som følge av et behov om å avhende av statlig bygningsmasse og bevare et representativt 
utvalg kulturminner. Dette gjelder Forsvarsbygg og Direktoratet for Sivilt Beredskap, men også 
vernemyndigheter og fagmiljøer som Riksantikvar og Fylkeskommunen. Museene på listen jobber 

                                                           
8 Med aktører forstås enheter/virksomheter som medvirker eller har direkte innflytelse på investeringstiltaket. Med 
interessenter forstås enheter/virksomheter/personer som direkte eller indirekte kan bli påvirket av en investering, men 
som har innflytelse gjennom en aktør.  

Aktører og interessenter sentralt  Aktører og interessenter lokalt 

Kulturdepartementet (KUD) Bodø Kommune  

Forsvarsdepartementet (FD) Nordland fylkeskommune*  

Klima- og miljødepartementet (KLD) Nord Troms museum, Frøy-linjen  

Kunnskapsdepartementet * Sør-Troms museum, Meløyvær fort   

Justisdepartementet *  Museum Vest, Herdla Torpedo-batteri  

Direktoratet for sivil beredskap  Oddane fort * 

Riksantikvaren Vestfold fylkeskommune/ Tønsberg kommune, Bolærne fort 

Forsvarsbygg Norsk Luftfartsmuseum, Bodø 

Norsk kulturråd  Fylkeskommune Troms Fylkeskommune  

Forsvarsmuseet (sentralt)  

Forsknings- og fagekspertise 

Uavhengigmuseumsfaglig ekspertise Jon Birger Østby   

NTNU Marek Jasinski  

Forsvarets Høyskole Carsten Rønfeldt   
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alle med kald krig-problematikk. Det er i tillegg gjennomført samtaler med uavhengige eksperter, en 
oppnevnt av Kulturdepartementet de to sistnevnte som del av prosjektgruppen. 

Det vises til vedlegg 4 for en fullstendig oversikt /referater over møter som er avholdt med ulike 
interessenter. 

Dette delkapitlet gir en oversikt over roller, behov og ønsker fra aktører og interessenter relatert til 
etablering av et fremtidig konsept og arena for formidling av kald krig.  

Disse og deres behov, er delt inn i følgende to kategorier: 

1. Behov i forbindelse med et formidlingskonsept  
2. Behov knyttet til organisering og drift og kulturminneforvaltning (drøftes i 

alternativanalysen) 
3. Behov knyttet til etablering lokalt - positive sideeffekter (drøftes i alternativanalysen) 

 
Det datagrunnlaget som her presenteres som interessentgruppenes behov, fordelt på overnevnte 
kategoriene, er basert på: 

 Dokumentanalyser 
 Intervjuer, samtaler og møter.  
 Befaring Bodø.  
 Gruppesamlinger med referansegruppen.  

 
Interessentgruppeanalysen er i hovedsak gjennomført i følgende trinn: 

 Identifisering og kartlegging av mulige aktører og interessenter knyttet til tiltaket.  
 Sortering, basert på roller og antatte behov knyttet til kald krig  
 Kvalitativ kartlegging av behov, ønsker, synspunkter på fordeler og ulemper ved etablering av 

prosjektalternativene.  
 Vurdering av holdninger/forventninger til tiltaket blant aktører og interessenter 
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Interessenter behov i forbindelse med et formidlingskonsept  
Aktør Relasjon til prosjektet  Behov mht. tematikken kald krig Interne behov 

/egeninteresse 
Beslutningstagere og iverksettere/bevilgende myndigheter 

Storting/regjering Igangsetter av utredning etter 
statsrådbeslutning 

Ikke uttalte?  

Kulturdepartementet 
(KUD) 

Eier av utredningsprosessen. 
Departement med 
sektoransvar for museer. KUD 
bevilger midler til museene 
over statsbudsjettet 

Behov for å utrede hvordan et 
formidlings- og utstillingsprosjekt 
bør innrettes og dimensjoneres 
for å dokumentere og formidle 
historien om den kalde krigen på 
en adekvat måte. 

Ønsker et 
formidlingskonsept som tar 
utgangspunkt i immateriell 
og materiell kulturarv, 
spredt over hele landet. 
Viktig å binde sammen 
historie med kulturminner 

Forsvarsdepartementet 
(FD) 

Departement med 
sektoransvar for Forsvarsbygg 
og Forsvarets museer 

Forslag til vern av kulturminner i 
Forsvarets eie, investering og 
drift, militært museumsfaglig 
innhold 

Ønsker realistiske planer 
for videre drift og 
forvaltning av Forsvarets 
bygg og anlegg fra den 
kalde krigen  

Klima- og 
miljødepartementet 
(KLD) 

Departement som forvalter 
kulturminneloven og har 
Riksantikvaren som 
underliggende fagetat 

Sørge for at kulturminnelovens 
føringer blir 
overholdt/hensyntatt 

Ivareta og sikre 
kulturminner og 
kulturmiljøer for ettertiden 
som kilde til kunnskap og 
opplevelser, for utviklingen 
av lokalsamfunn og for 
verdiskaping for 
næringslivet 

Justisdepartementet (JD) 
(Sivilforsvaret)  

Department med sektoransvar 
for Sivilforsvaret under 
Direktoratet for 
samfunnstryggleik og 
beredskap (DSB) 

DSB forvalter sivilforsvarsanlegg 
fra den kalde krigen, har fått 
bistand fra FB for utarbeidelse av 
verneplanen for sektorbygg. 
Verneplanen laget med utgangs-
punkt i behov å avhende 
bygningsmasse, ikke i 
formidlingsøyemed. Sitter likevel 
med mye historisk materiale som 
skriftlig dokumentasjon på f.eks. 
stengte forseglede fjellanlegg 

 

Norsk kulturråd (NKR) Gir museumsfaglig vurdering av 
museenes 
investeringssøknader, 
rådgivningsorgan for KUD ved 
beslutning om tilskuddsmidler. 
NKR har noen midler til 
utviklingsprosjekter i museene. 

Bærekraftig formidlings- og 
dokumentasjonskonsept, 60 års-
perspektiv (grunnlag for besøk, 
lokalisering, oppbevarings-
strategi, kostnader, fleksibilitet) 
Museene bør utfordres som 
samfunnsaktør. 
Bør ikke å snakke om krigen, 
overordnet krig/fred-
problematikk 

Fokus på drift og 
videreutvikling av 
museene, konsolidering av 
museumssektoren i Norge, 
samt museenes 
samfunnsrolle/samfunnsop
pdrag 

Forsvarsbygg Forvalter Forsvarets eiendom 
på vegne av FD, herunder 
Anlegg 96.  
Forsvarsbygg v/Skifte eiendom 
har satt i gang prøveordninger 
med å la lokale museer overta 
anlegg for å finne ut om det er 
en brukbar modell. 

Bygg og anlegg fra den kalde 
krigen inngår som del av 
Forsvarets LVP 2. FB utarbeider 
dokumentasjon som er underlag 
for beslutning om vern/ fredning 
av disse. 
For anlegg som ikke vernes fysisk 
utarbeider FB dokumentasjon for 
arkivmessig bevaring. 
Dokumentasjonen gjøres delvis i 
samarbeid med samarbeid med 
Forsvarsmuseet. 

Ønsker ikke fredning av 
Anlegg 96, men i stedet et 
liknende anlegg i Bardufoss 
Fokus på vern gjennom 
bruk 

Riksantikvaren Direktorat for Bistår Forsvarsbygg med Ønsker sikring og bevaring 
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kulturminneforvaltning og 
faglig rådgiver innen 
kulturminnepolitikk for KLD 

vurdering om fredning av et 
utvalg av bygg og anlegg fra den 
kalde krigen. Tilgjengelighet viktig 
aspekt når RA vurderer 
kulturminner, da man tar 
potensiell bruk med i 
betraktningen. 

av et representativt utvalg 
av bygg og anlegg fra den 
kalde krigen i Norge 

Aktør /interessent Relasjon til prosjektet  Behov mht. tematikken kald 
krig 

Interne behov /egeninteresse 

Museer  

Forsvarets museer (FM) Organisasjonen som samler 
Forsvarets syv 
museumsenheter, 
utstillingsansvarlig for 
Luftforsvarsmuseet 

Formidling av forsvarshistorie 
fra den kalde krigen.  
Museumsgjenstander ivaretas, 
større behov for også å 
dokumentere immaterielle 
verdier 
Behov for fokus på historien 
knyttet til totalforsvaret; 
folkeforsvaret, verneplikt og 
mobilisering.   
Behov for å ivareta den store 
fortellingen, hovedtrekkene 

Ønsker økt konsentrasjon av 
museets ressurser for 
styrking av fagmiljøet 

Luftforsvarsmuseet (FM) Forsvarsmuseets primære og 
faste utstilling av fly og 
luftmilitær historie 

Formidling av 
luftforsvarshistorie fra den 
kalde krigen 

Oppbevaring og utstilling av 
militære fly og gjenstander 

Norsk Luftfartsmuseum 
(NLM) 

Norges nasjonale museum for 
luftfart, kald krig inngår som 
del av museets militære og 
sivile utstilling 

Ønsker å formidle den kalde 
krigen gjennom istandsettelse 
og drift av Anlegg 96 (Isfronten 
I) eller som del av opplevelses-
senter, nybygg i samarbeid 
med Bodø kommune (Isfronten 
II) 
Ønsker å styrke fagmiljøet og 
fokusere på forskning innen 
temaet 

Øke besøkstall og sørge for 
høyere grad av 
selvfinansiering for museet.  
Behov for magasin til lagring 
(A96) 

Avinor museum Inngår i sivil utstilling i NLM Bidra med formidling av sivil 
luftfartshistorie fra kald krig-
perioden? 

Oppbevaring og utstilling av 
sivile fly og gjenstander 

Nord Troms museum Frøy- 
Linjen  

Åpnet for formidling juli 2015 
 

Behov for utvidet kald krig 
formidling. 

 

Sør-Troms museum 
Meløyvær fort                  

Kulturminne og museum 
Verdens mest moderne 
kystfort 
Militær strategisk rolle og 
funksjon. 

Opplever at kald krig-
strategiene ukjent for 
befolkningen. 
Ønsker utvidet formidling” hvis 
det fungerer”. 

 

Museum Vest, Herdla 
museum 

Ansvar for formidling av 
Herdla torpedobatteri 

Formidling av batteriets 
nærstrategiske rolle og 
funksjon. Behov for utvidet og 
levende kald krig-formidling og 
kontekst. 

 

Varanger museum 
Grenselandmuseet 

   

Vestfold fylkeskommune og 
Nøtterøy kommune  
Bolærne fort  

Tønsberg Forsvarsforening 
arbeider med bevaring av 
fortet og holder fortet åpent i 
sesong. 

  

Oddane Fort I støpeskjeen 
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Aktør /interessent Relasjon til prosjektet  Behov mht. tematikken kald 
krig 

Interne behov 
/egeninteresse 

Regionale interesser 

Fylkeskommunene  Råd og faglig veiledning til 
kommunen ift. Kulturminnevern. 
Behandler plansaker. 
Saksforbereder for 
Riksantikvaren.  

Jobber for å skape økt interesse 
og forståelse for kalde krigs 
kulturminner  
Ser at kulturarven gjennom 
bevisst vern og bærekraftig 
bruk kan kulturarven bidra til å 
utvikle attraktive lokalsamfunn 
og interessante reiselivsmål. 
Spilt inn til RA at «kald krig- 
tematikken/feltet» er for stort 
til at det kan være opp til den 
enkelte kommune / lokalt å 
finne ut av hvordan feltet skal 
håndteres.  
Må være opp til RA eller 
departementet og å finne ut 
hva som skal tas vare på og 
formidles helhetlig nasjonalt. 

Stimulere til 
næringsutvikling i regionen. 

Kunnskap og forskning fagekspertise 

 Tidligere ABM-utvikling Kald krig omfatter 
forsvarshistorie og politisk 
historie.  
Tema for konseptet bør 
forankres i dagens situasjon, 
det må kunne relateres til noe 
som angår publikum i dag.  
Ikke nødvendigvis fokusere på 
konkrete objekter, trigge 
følelser og engasjement. 
Autentisitet opplevelses-
forsterkende   
Behov for et fremtidsrettet 
prosjekt 

- 

  Formidling av den kalde krigen 
til et bredt publikum er viktig 
for å skape forståelse for 
hvorfor kald krig oppstod. 
Skape forståelse for refleksjon 
og debatt rundt den tredje 
kalde krig som vi opplever 
første fase av både i Norge og 
Europa i dag. 

 

 
Tabell 3: Aktører og interessenter behov formidlingskonsept  
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Interessenters behov knyttet til organisering, drift og kulturminne-forvaltning    
Aktør /interessent Behov organisering og drift og kulturminneforvaltning  

Beslutningstagere og iverksettere/bevilgende myndigheter 

Kunnskapsdepartementet Nøkternhet  
Begrense behovet for statlig støtte. 
 

Forsvarsdepartementet*  Ønsker realistiske planer for videre drift og forvaltning av Forsvarets bygg og anlegg 
fra Den kalde krigen 

Klima- og miljø-departementet *  

Kunnskapsdepartementet * Ukjent 

Norsk kulturråd Samhandling viktig. En styrke å tenke på tvers – dokumentasjon/ forvaltning – 
formidling.  
Forretningsplan som dokumenterer tilstrekkelig besøks-grunnlag 
oppbevaringsstrategi, kostnader, fleksibilitet 

Riksantikvaren  En vesentlig del av problemstillingen kald krig er at temaet har en interdepartemental 
forgrening. 
Ønsker sikring og bevaring av et representativt utvalg av bygg og anlegg fra den kalde 
krigen i Norge. 

Forsvarsbygg  Ønsker realistiske planer for videre drift og forvaltning av Forsvarets bygg og anlegg 
fra den kalde krigen. For å ivareta bredden vil flere kulturminner dokumentertes for 
arkivmessig bevaring. 
Ønsker ikke fredning av Anlegg 96, men i stedet et liknende anlegg i Bardufoss. 

Regionale interesser 

Fylkeskommune  Spilt inn til RA at «kald krig-tematikken /feltet» er for stort til at det kan være opp til 
den enkelte kommune / lokalt å finne ut av hvordan feltet skal håndteres.  
Må være opp til RA eller departementet og å finne ut hva som skal tas vare på og 
formidles helhetlig nasjonalt. 
 

Museer 
Forsvarsmuseet  Ønsker økt konsentrasjon av museets ressurser for styrking av fagmiljøet 

 
Luftforsvarsmuseet  

Norsk Luftfartsmuseum (NLM) Øke besøkstall og sørge for høyere grad av selvfinansiering for museet.  
Behov for magasin til lagring (A96) 

Avinor  Oppbevaring og utstilling av sivile fly og gjenstander 

Øvrige relevante 
museer/museumsforvaltere 

Sør-Varanger museum – Grenselandsmuseet, Sør-Troms museum – Meløyvær fort, 
Nord-Troms museum – Frøy, Museum Vest/Herdla museum – Herdla torpedobatteri, 
Tønsberg Forsvarsforening – Bolærne fort, Larvik kommune – Oddane fort. 

 
Tabell 4: Aktører og interessenter behov knyttet til organisering, drift og kulturminneforvaltning 

Interessenter behov knyttet til etablering lokalt – sideeffekter    
 
Aktør /interessent Relasjon til prosjektet  Behov organisering og drift   Interne behov 

/egeninteresse 
Beslutningstagere og iverksettere/bevilgende myndigheter 

Fylkeskommunen Fylkeskommunen støtter 
bevaring av Anlegg 96 
gjennom fredning. 

Ser at kulturarven gjennom 
bevisst vern og bærekraftig 
bruk kan kulturarven bidra til å 
utvikle attraktive lokalsamfunn 
og interessante reiselivsmål. 

Byutvikling i Bodø 
kommune, og utvikling av 
regionen, herunder kultur, 
opplevelser og 
attraksjoner. 

 
Tabell 5: Aktører og interessenter lokalt – sideeffekter lokalt  
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2.6 Etterspørselsbaserte behov 

Dagens situasjon – besøkstall 

Besøkstall for referansemuseer til sammenlikning ved estimering av fremtidig besøkstall for kald krig-
formidling er vist i tabellen under9.  

Museer   Besøkstall totalt10 

Forsvarets museer11 276 000 

Forsvarsmuseet (sentralt) 44.766 

Lofoten Viking Museum, Vestvågøy12 73.202 

Norsk Luftfartsmuseum, Bodø 38 681 

Tromsø Museum 148 467 
 
Tabell 6: Besøkstall statistikk 2014  

Forsvarsmuseet (sentralt) var delvis stengt i denne perioden for klargjøring av nye utstillinger. 
Besøkstallet for 2015 vil passere 60 000. 

Det er under de enkelte alternativene i kapittel drøftet om de vil kunne gi et lavere og høyere 
besøkstall.  

 

Vurdering av potensial for økt besøkstall ved formidling av kald krig 

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø har med 40 000 besøkende et svært imponerende besøkstall i forhold 
til befolkningsgrunnlaget i den nære regionen. En utvidelse av museet med fokus på kald krig vil 
befeste dette, og det er i seg selv viktig. 

Det bør forventes et økt besøkstall ved etablering av en ny attraksjon, men effektens størrelse og 
varighet vil henge sammen med størrelsen og dimensjonen på tilveksten.  

En mindre satsning – Alternativ 3B 1000 m2 i tilstøtende nytt opplevelsessenter, vil kunne gi en 10%-
20% besøksvekst over 2 år.  

Større satsning i tilstøtende nytt opplevelsessenter – Alternativ 1 med 3 000 kvadratmeter, vil gi en 
større og mer langsiktig effekt. Det bør kunne forventes en vekst på ca. 20% med en varighet på ca. 5 
år. 

                                                           
9 Kilde; Norsk kulturråd Statistikk for museum 2014. 
10 Gjennomsnitt siste 3 år 
11 inkl. Forsvarsmuseet, Norges Hjemmefrontmuseum, Marinemuseet; DORA/ Rustkammeret; Oscarsborg festningsmuseum 
og Flysamlingen Gardermoen/ Luftforsvarsmuseet). Besøkstall frå 2014. 
12 Besøkstall 2013 
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Anlegg 96 – Alternativ 2 og 3A. Bruk av anlegg 96 vil skape en helt unik opplevelse som med en aktiv 
satsning på arrangementer og fornyelse vil kunne etablere langsiktig besøksvekst. Det bør kunne 
forventes en vekst på 30% med økt skolebesøk og flere turister. 

Den store utfordringen for å få økt besøkstallet ligger i å skape en attraksjon som kan komme inn på 
Hurtigrutas tilbud til sine passasjerer, og her kan en større satsing på den kalde krigen med tilgang til 
et autentisk forsvarsanlegg som Anlegg 96 ha interesse for et internasjonalt publikum. Opplevelsen 
av autentisitet har en egen styrke og verdi i formidling. 

 

Behov for nav/senter for distribuert formidling 

Det er identifisert et behov for et nav/senter som kan koordinere og utvikle formidling omkring 
temaet kald krig. Man kan tenke seg at en desentralisert løsning kan bygge på det allerede etablerte, 
uformelle kald krig-nettverket. Dette nettverket kan gjøres formelt, og eksempelvis vil Norsk 
luftfartsmuseum kunne påta seg rollen som leder og koordinator for dette. Norsk Luftfartsmuseum 
(NLM) kan allerede ses på som kompetansesenter for nettverket, og de har også et nettverk av 
utenlandske museer som formidler kald krig og vil kunne hente råd og veiledning der.  

For å kunne ta en slik rolle og utvikle den videre, er navet avhengig av å få tilført stillingsressurser. 
Dette er ivaretatt i vurderingen av de prissatte effektene i kapittel fem. Nettverket bør formaliseres, 
økes, og potensielle nye partner-museer identifiseres.  

Enhver generasjon har behov for å tolke og forstå sin egen historie på nytt, og nettverket må tilføres 
ressurser til forskning. I dag har ingen museer, universiteter eller forskningsinstitusjoner 
forskningsaktivitet på den kalde krigens rolle i utviklingen av det norske samfunn. Det finnes 
enkeltforskere i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo som jobber med kald krig-relaterte temaer. For 
eksempel har IFS i årevis hatt tung fagkompetanse på dette. Men felles for de fleste, er at de jobber 
med forsvars- og sikkerhetspolitikk. I svært liten grad forskes det på den kalde krigens 
samfunnsmessige betydning. Her bør det tilføres ressurser, slik at museene i nettverket kan bli 
attraktive partnere for universitetene og forskningsinstitusjonene, og skape ny forskning som styrker 
våre formidlingsoppgaver. 

Et nav vil med andre ord kreve ressurser til å etablere og sikre nettverk, utvikle formidling, styrke 
forskning, sikre eierskap og drift av kulturminner og lage utstillinger.  
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2.7 Oppsummering av viktige behov  
 

Prioriterte behov    Indikator   

  Prioriterte behov knyttet til formidling Indikatorer  
B1 Økt kunnskap og forståelse om kald krig  Hvorfor  

B2 Formidle årsaker og mekanismer bak kald krig og konflikter for å forstå 
den verden vi lever i Hvorfor 

B3 Utvikle et formidlingskonsept som når et bredt publikum, med spesiell 
fokus på skoleungdom og unge voksne For hvem  

B4 Ivareta og formidle «den store fortellingen» og sette dagens noe 
fragmenterte historier inn i en større sammenheng   Hva  

B5 Aktivisere og formidle faste fysiske kulturminnene fra den kalde krigen i 
hele landet  Hva  

B6 
Rammevilkår som fremmer kostnadseffektiv drift, formidling og 
kunnskapsutvikling som sikrer fornying, samt rasjonell bevaring av 
kulturminner.  

Hvordan 

B7 
Legge til rette for at kulturminner blir sentralt i utviklingen av levende 
lokalsamfunn som grunnlag for verdiskaping og kulturell forståelse. 
Lokal, nasjonal og internasjonalt perspektiv. 

Hvordan 

 
Tabell 7: Prioritering viktige behov  

 

2.8 Prosjektutløsende behov 

Prosjektutløsende behov relateres til den konkrete situasjonen som krever endring og grunngir 
hvorfor det er nødvendig å gjennomføre et tiltak. 

Det prosjektutløsende behov formuleres som følger på bakgrunn av de viktigste behovene: 

 Etablere en formidling av kald krig for å bidra til økt kunnskap og forståelse   
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3 Målanalyse 

3.1 Målhierarki 
 

Samfunnsmål 
Samfunnsmålet er den overordnede begrunnelsen for prosjektet, det langsiktige målet prosjektet er 
ment å bidra til. Med bakgrunn i det som fremkommer i de øvrige kapitlene er følgende 
samfunnsmål definert: 

 Økt kunnskap om Den kalde krigen for kommende generasjoner som legger til rette for å 
forstå den komplekse verden vi lever i og hvorfor en kald krig kan oppstå og hvordan den kan 
avspennes. 

 

Effektmål 
Effektmålene er avledet av viktige behov. Det er viktig at effektmålene er målbare og representerer 
en fremtidig tilstand. Her følger en oversikt effektmål som er avleder av viktige behov: 

 

 Effektmål    

  Mål for formidlingskonseptet  Indikatorer  
E1 Økt kunnskap om kald krig med hovedfokus på 

skoleungdom og unge voksne. 
Skape innsikt og forståelse som påvirker våre holdninger, 
fordommer og perspektiver. 
Læringsutbytte  
Skoleprogram for ungdomsskolen og videregående skole 

E2 Etablert samarbeid mellom aktører. Rettet fokus på viktige samfunnsverdier som 
demokratiutvikling, menneskerettigheter, rettsstatens 
prinsipper og fredsskapende prosesser. 
Samfunnsdebatt  

E3  Det er skapt beretninger og etablert en dagsaktuell og 
attraktiv formidling som når et bredt publikum 

Pressedekning 
Besøkstall 
Interesse 

E4 Kald krig er belyst både i sivilt og forsvarsmessig 
perspektiv 

Samarbeid i nettverk 

E5 Et representativt utvalg av bevaringsverdig kulturminner 
er formidlet og aktiviserte (også arkivverdige) 

Utvikle felles produksjon av utstilling og 
formidlingsopplegg 

  Mål for positive sideeffekter    
E6 Etableringen setter stedet på kartet lokalt, nasjonalt og 

internasjonal og gjennom det, bidrar til lokal 
verdiskapning i bred forstand 

Lokal verdiskapning, spin-off 
Ref.  Stortingsmelding kulturminner 

 
Tabell 8: Effektmål  

Det er ikke utledet egne effektmål av behov knyttet til organisering drift. Disse behovene er grunnlag 
for en drøfting og identifisering av mulig organisering og driftsmodeller i alternativanalysen og 
ivaretas videre i den økonomiske sammenligning av alternativer i alternativanalysen.  
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Resultatmål 
Resultatmålene angir de konkrete måltall og egenskaper som skal være oppnådd ved realiseringen av 
prosjektet. Resultatmål er primært knyttet til parameterne kvalitet, kostnad og tid.  

Helt overordnet er det behov for å prioritere de ulike resultatmålene opp mot hverandre, og under 
følger en prioritering av prosjektets overordnede resultatmål: 

1. Kostnad 
2. Kvalitet 
3. Tid 

 
Høyest prioritet er kostnad. Dette vil være naturlig da tiltaket vil bli finansiert med statlig støtte og 
delvis billettinntekter og øvrige inntekter. Prosjektkvaliteten skal være god, og det er viktig å utvikle 
gode utstillinger i egnete lokaler for å sikre god formidling av kald krig. Det er ikke identifisert behov 
som tilsier at det haster å få på plass et senter for kald krig formidling, og tid er derfor prioritert 
nederst. 
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4 Krav 

4.1 Absolutte minimumskrav 
Det er identifisert følgende absolutte krav til løsningen: 

 Det skal være en fysisk formidlingsarena ved hovedlokasjon, minimum 1 000 kvm BTA. 
 Det skal ikke opprettes nye museumsinstitusjoner. 

 
Det er vurdert at 1 000 kvadratmeter er nedre grense av areal for formidling, med tanke på den form 
for utstilling som skal formidle kald krig. 

Museumsreformen legger opp til en samling av institusjoner og styrking av de større museene. Det 
legges derfor ikke opp til etablering av flere mindre institusjoner/museer i videre arbeid. Fokus bør 
rettes mot etablerte museumsnettverk.  

4.2 Bør-krav 
  Krav, kvalitative vurderingskriterier  Indikatorer 

V1 Øker kunnskap om kald krig for skoleungdom og 
unge voksne. 

Skaper innsikt og forståelse. 
Utfordre våre holdninger, fordommer og perspektiver.  
Debattere en politisk situasjon som er i stadig endring 

V2 Tilrettelegge for samarbeid og synergier mellom 
aktører i et bredt nettverk. 

Rette fokus på viktige samfunnsverdier som demokratiutvikling, 
menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper, fredsskapende 
prosesser 
Eksisterende fagmiljøer og institusjoner. 

V3  Skaper beretninger og sikrer en dagsaktuell og 
attraktiv formidling som når et bredt publikum.  

Aktivisere flere kulturminner. 
Formidlingskonsept. 

V4 Kald krig belyses både i sivilt og forsvarsmessig 
perspektiv 

Formidlingskonsept. 
Utstillinger. 

V5 Konseptet formidler og aktiviserer et 
representativt utvalg av bevaringsverdige 
kulturminner. 

Aktivisering av flere kulturminner. 
Utstillinger. 
Formidlingskonsept. 

V6 Etableringen setter stedet på kartet lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt, og gjennom det, 
bidrar til lokal verdiskapning. 

Aktivisering av flere kulturminner. 
Formidlingskonsept.   
   

 
Tabell 9: Krav, kvalitative vurderingskriterier 

Kravene i  
Tabell 9 reflekterer de behovene og målene som er identifisert i de foregående kapitlene. Kravene er 
satt i prioritert rekkefølge, hvor det høyest prioriterte kravet er økt kunnskap om kald krig for 
skoleungdom og unge voksne. Det er valgt å fokusere sterkest på dagens unge som ikke har opplevd 
kald krig, og derfor har et behov for å få økt kunnskap om vår nære historie. Det er samtidig viktig å 
fokusere på den generasjonen som har opplevd kald krig, både for deres interesse for en kald krig 
formidling og for å bidra til økt kunnskapsdeling for unge voksne. 

Det er også identifisert et behov for å tilrettelegge for samarbeid og synergier mellom aktører i et 
bredt nettverk. Kravet V2 vurderer hvor godt de ulike alternativene tilrettelegger for dette. 

Krav V3 vurderer hvor godt de ulike alternativene bidrar til å skape beretninger og sikrer en 
dagsaktuell og attraktiv formidling. I tillegg hvor godt formidlingen når et bredt publikum. 
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Det er også viktig å belyse kald krig fra både et sivilt og et forsvarsmessig perspektiv. Krav V4 
vurderer hvor godt alternativene tilrettelegger for dette. 

Krav V5 vurderer hvor godt alternativene bidrar til å formidle og aktivisere et utvalg av 
bevaringsverdige kulturminner. Dette henger sammen med distribuert formidling rundt om i landet, 
som er nærmere beskrevet i kapittel 5.3. 

Det er identifisert et behov for å bidra til lokal verdiskapning, gjennom å sette stedene på kartet 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Krav V6 vurderer hvor godt alternativene bidrar til dette.. 

Bør-kravene benyttes videre som kvalitative vurderingskriterier i vurdering av ikke-prissatte 
konsekvenser i kapittel 5.5. 
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5 Alternativanalyse  
Alternativanalysen beskriver formidlingskonsept og vurderer de identifiserte alternativene for 
lokalisering. 
 

5.1 Identifisering av mulige lokasjoner og fysiske løsninger  

Plassering  
Det er i utredningen vurdert ulike lokaliseringer for et senter for kald krig, både i Bodø og andre 
steder i Norge. I samråd med oppdragsgiver er det vurdert at Bodø er mest egnet lokalisering. Bodø 
har hatt en sentral rolle og plassering i den kalde krigen, og det er en entusiasme og interesse i Bodø, 
spesielt ved Norsk Luftfartsmuseum, som kan bidra til å sikre gjennomførbarhet for et slikt prosjekt. 

 

Figur 10: Lokaliseringer Bodø 

Det er identifisert følgende alternativer i Bodø, som vist i figuren over: 

 Alternativ 1a/b – Isfronten I: tilbygg/del av opplevelsessenter 
 Alternativ 2 – Isfronten II: Anlegg 96 
 Alternativ 3a – Anlegg 96, nedskalert 
 Alternativ 3b – Mindre nybygg/tilbygg ved NLM  
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5.2 Beskrivelse av alternativene 
 
 

Om Norsk Luftfartsmuseum 
NLM ble åpnet 15. mai 1994 og er Nordens største museum innen luftfart. Museet ligger tett på 
Bodø flyplass, og omfatter militær og sivil luftfartshistorie fordelt på rundt 10 000 kvadratmeter. 
Museets primære fokus er å gjøre historie og teknologi interessant og tilgjengelig for barn og voksne 
i alle aldre. NLM er en sterk pådriver knyttet til historie og realfag, og arbeider spesielt med 
målgruppen barn og unge. 

I en oversikt fra Norsk kulturråd er det oppgitt at antall ansatte ved museet i 2014 var tilnærmet 26 
årsverk. Museet har de siste ti år hatt gjennomsnittlig 43 300 besøkende i året. I Bodø og nær omegn 
er det om lag 50 000 innbyggere. Fauske en times kjøretur unna med rundt 10 000 innbyggere. Sett i 
forhold til innbyggertallet anses et gjennomsnittlig besøkstall på 40 000 å være bra.  

Forskning og samarbeidspartnere 
Norsk Luftfartsmuseum har siden etableringen i 1994 søkt å samarbeide og etablere nettverk med 
andre institusjoner i inn- og utland som har kunnskap og kompetanse om, og interesse for, den kalde 
krigens historie. Dette for å samarbeide om å samle inn, dokumentere, forske på og formidle den 
kalde krigens historie. 

Norsk Luftfartsmuseum er medlem av «The Baltic Initiative and Network» som beskrevet i kapittel 
2.4. Tabellen under viser en oversikt over øvrige institusjoner som NLM er i nettverk med, eller har 
etablert kontakter med. Flere av kontaktene er etablert som følge av samarbeid i konkrete 
prosjekter. 
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Samarbeidspartnere/nettverk i Norge  Samarbeidspartnere/nettverk internasjonalt 

• Universitetet i Nordland 
• Universitetet i Tromsø 
• Nordområdesentret, UiN 
• Institutt for Forsvarsstudier, Oslo 
• Forsvarets 

Museer/Luftforsvarsmuseet 
• Flymuseet på Sola/Jærmuseet 
• Forsvarets Flysamling Gardermoen 
• Kjeller Flyhistorisk Forening 
• Forsvarets Operative 

Hovedkvarter, Bodø 
• Forsvarets Arkiver 
• News On Request, Bodø 
• Miljøstiftelsen Bellona 
• DA Bodø 
• Bodø Luftfartshistoriske Forening 
• Starfighterforeningen 
• Norsk Romsenter  
• Nordlandsbanken 
• Norwegian Nike Veteran Society 
• Det Norske Nobelinstituttet, Oslo 
• Forsvarsbygg Bodø 
• Bodø Hovedflystasjon 
• Sør-Troms Museum, Harstad 
• Museum Vest, Bergen 

• Alliertenmuseum, Berlin 
• Armemuseum, Stockholm 
• Borne Sulinowo kommune, Polen 
• Cold War International History Project, Woodrow 

Wilson Inst. for Scholars, Washington DC 
• Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst 
• Deutsches Technik Museum Berlin 
• DDR-museet, Berlin 
• Flygvapenmuseum, Linköping 
• Gedenkstätte Berliner Mauer, Berlin 
• Koldkrigsmuseet Langelands Fort 
• Koldkrigsmuseum Stevns Fort 
• Military Museum of Finland 
• Museum of Occupations, Tallinn 
• National Air and Space Museum, Washington DC 
• Pomor Universitetet Arkhangelsk 
• Polish Army Museum 
• Polish National Aviation Museum, Krakow 
• Royal Air Force Museum, Storbritannia 
• Sakharov-senteret, Moskva 
• Senter for Koldkrigs Studier, Syddansk Universitet 

Odense 
• Ver.di-Forum, Tyskland 

   

 
Tabell 10: NLMs samarbeidspartnere/nettverk 

 

Kommunale føringer Bodø 
DA Bodø har utarbeidet Handlingsplan 2015-2017, hvor følgende tre innsatsområder fremheves: 

1. Økt kunnskap og kompetanse 
2. Økt satsing på kultur, opplevelser og attraksjoner 
3. Nasjonal og internasjonal posisjonering av Bodø og landsdelen. 

Videre rettes fokus på tre hovedpilarer der to av disse, opplevelsesbasert verdiskaping og 
kunnskapsbasert verdiskaping, utpekes som særlig relevant sett i sammenheng med denne 
utredningen. 

Føringer arealplanlegging – Kommuneplan 2014-2026  
I kommuneplanen er det formulert en visjon for fremtidens Bodø: «Bodø 2030 – Attraktiv hovedstad 
i Nord». Begrepet byutviklingsområdet er brukt om Bodø med tilgrensende tettsteder i enkelte 
bestemmelser i kommuneplanen. I planens § 10.4 heter det at «det avsettes areal til fremtidig 
lokalisering av ny rullebane på flyplassen». 
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I hensynssone som viser restriksjonsområde for flyplassen kan det ikke igangsettes tiltak av noen art 
uten at det er godkjent av flyplassmyndighetene og kommunen. I hovedsak er alle tiltak forbudt frem 
til nye flyplassplaner er godkjent.13 

Føringer næringsutvikling  
Næringslivssituasjonen i Bodø er behandlet i Handlingsplan 2015-2017. Nordland har et næringsliv 
basert på energi, kystsone, fisk, mineraler og natur, der alle næringer med unntak for reiseliv, er 
kapitalintensive. Nordland har i liten grad tatt del i veksten innenfor de tjenesteytende næringene og 
innen statlig sektor. Det påpekes videre at Bodø er eneste by i Nordland som kan betegnes som 
mellomstor i nasjonal sammenheng. Med bakgrunn i dette oppfordres regionen til å ta i bruk det 
potensialet som Bodø representerer for sterkere vekst i bosetting og sysselsetting. For å nå gjennom 
nasjonalt presiseres det i planen at fylket som felles målsetting må å styrke fylkeshovedstadens og 
regionsentrenes attraktivitet i den nasjonale konkurransen om funksjoner, investeringer og 
etableringer av kompetansearbeidsplasser.14 

Føringer reiseliv  
Det er laget en masterplan for reiseliv i Bodø, «Bodø som reisemål mot 2025: Vekst, verdiskaping og 
opplevelser i verdensklasse». 15 En av hovedstrategiene i masterplanen er å «posisjonere en attraktiv 
by i en opplevelsesrik region». Norsk Luftfartsmuseum trekkes frem blant annet for sine planer om å 
åpne en ny basisutstilling om Norsk sivilluftfartshistorie høsten 2016. Utstillingen skal være 
fremtidsrettet og opplevelsesbasert, og vil ta besøkende med på en inspirerende og læreriktur 
gjennom historien. Videre påpekes det at Norsk Luftfartsmuseum bygger opp nye attraksjoner i 
internasjonal klasse som vil utvide Bodøs potensiale som destinasjon. 

I kommuneplanen, strategisk samfunnsdel, kapitlet sysselsetting og etablering, heter det: «Bodø har 
en viktig jobb å gjøre med å tilrettelegge best mulig for besøkende og turister, både i forhold til god 
infrastruktur, aktive opplevelser og et urbant sentrum. Å tilby gode opplevelser og godt vertskap kan 
gi positiv effekt på de besøkende som gjør at de sitter igjen med gode minner og et ønske om å 
komme tilbake til Bodø». Dette er nedfelt som følgende mål: «Bodø er et attraktivt reisemål og 
møtested». 

I følge gjeldende næringsplan for Bodø (Strategisk næringsplan for Bodø, 2011-2015) skal byen 
utvikles som reisemål og møtested blant annet gjennom å: 

 Identifisere og utvikle opplevelsestilbud for besøkende. Herunder fremme også det 
«moderne Bodø» med etterkrigshistorie mv. 

 Markedsføre og selge Bodø som reisemål og møtested 

  

                                                           
13 Kommuneplan 2014-2026, revidert utgave oktober 2015, Bodø kommune 
14 Handlingsplan 2015-2017, DA Bodø 
15 Bodø som reisemål mot 2025: Vekst, verdiskaping og opplevelser i verdensklasse, Visit Bodø 
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Planer for flyplassområdet 
tortinget bestemte i 2012 at Norges kampflybase skulle flyttes fra Bodø til Ørland kommune. 
Regjeringen har i etterkant av denne avgjørelsen besluttet å utrede flytting av ny rullebane ved 
lufthavnen i Bodø. Avinor er i den sammenheng bedt om å gjennomføre en kostnadsanalyse for ny 
lufthavn. Planen er at Avinor skal overta ansvaret for flyplassdriften fra Forsvarsdepartementet fra 
01.08.2016, når nødvendig areal kan overdras til Avinor som vist i figuren under. 

En mulig flytting av rullebanen vil kunne frigi arealer til byutvikling. På bakgrunn av dette er det 
gjennomført en utredning av området med Bodø kommune som bestiller. Utredningen «Ny by – Ny 
flyplass. Alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø» ble fremlagt høsten 2015. I 
utredningen er det utarbeidet alternativer for byutvikling frem til år 2065 for to scenarier (0-
alternativ og alternativ med flytting av rullebanen), samt gjort en kostnadsberegning av en eventuell 
områdeutbygging. De utredete alternativene skal danne grunnlaget for Avinors samfunnsøkonomiske 
analyse. Disse vil bli presentert i neste Nasjonal Transportplan som behandles på Stortinget i 2017. 

Dersom rullebanen flyttes 900 meter sør på Bodø-halvøyen vil det gi større mulighet for utvikling av 
byområdet. Et mulig scenario for byutvikling er vist i Figur 12. Det er i forbindelse med mulighetene 
for byutvikling opprettet en styringsgruppe i Bodø kommune med ansvar for «Utviklingsprosjektet 
for ny bruk av flyplassområdet, inkl. ny rullebane i sørvest». Utviklingsområdet som er underlagt 
prosjektet omfatter 5600 dekar (Bodø sentrum måler i dag 3400 dekar). 

Figur 11: Områderegulering av midlertidig sivil lufthavn i Bodø omfatter arealene på nordsiden av dagens rullebane. 
Planområde varslet desember 2013 vises med stiplet linje, www.bodokommune.no  

Figur 12: Utsnitt som viser mulig byutviklingsscenario ved flytting av ny rullebane i Bodø (Illustrasjon: 
Nordic – Office of Architecture) 
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Anlegg 96, beskrevet under avsnitt 2.2, berøres av planene for byutvikling ettersom anlegget ligger 
tett inntil grensen til flyplassområdet. Figur 13 viser kulturmiljøet ved flyplassområdet, der Anlegg 96 
er merket lys blått. Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ønsker anlegget fredet etter 
kulturminneloven. 

 

Figur 13: Verneverdige kulturminner og –miljø (Illustrasjon: Egnethetsanalyse for boliger – Norconsult, 2012) 
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Alternativ 1a/b – Isfronten I: Tilbygg/del av opplevelsessenter 

I den følgende beskrivelsen av Isfronten-alternativene er det tatt utgangspunkt i dokumentasjon 
utarbeidet av NLM i forbindelse med budsjettsøknad til Norsk kulturråd, samt svar fra kulturrådet. 

Kort om prosjektet  
Norsk Luftfartsmuseums Isfront I-prosjekt var først planlagt som et enkelt tilbygg på 7 200 
kvadratmeter, deretter tenkt som del av et opplevelsessenter (ca. 3 000 kvadratmeter). Tilbygget 
eller delen av opplevelsessenteret er planlagt etablert som en arena for helhetlig formidling av kald 
krig. 

Norsk Luftfartsmuseum har uttalt i referansegruppemøter at de ikke lenger vurderer alternativ med 
tilbygg som et aktuelt alternativ. De jobber videre med kald krig som del av opplevelsessenter, og det 
er dette alternativet som er lagt til grunn i videre kostnadsberegning og analyser i denne rapporten. 
Formidlingskonseptet tar utgangspunkt i det som er beskrevet i Isfronten 1. Figuren under viser en 
visuell fremstilling av alternativ 1 – Isfronten I. Her er øvrig formidling av kald krig rundt om i landet 
vist som enkeltstående elementer rundt den museale formidlingen ved NLM, uten å henge sammen i 
et nettverk med NLM i en koordinerende rolle.  

 

Figur 14: Visuell fremstilling av alternativ 1 - Isfronten I 

  



Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen 

50 
 

Figur 15: Skisse av Isfronten I-tilbygg til Norsk Luftfartsmuseum 
(BOARCH Arkitekter) 

Lokalisering og planer for området 

Omfang formidlingsarena i tilbygg 
For å konkretisere arealbehov i prosjektet Isfronten 
samt visualisere prosjektet er det utarbeidet et 
skisseprosjekt av BOARCH Arkitekter. Figur 15 viser 
hvordan et Isfrontbygg kan se ut. BOARCH tegnet 
Norsk Luftfartsmuseums nåværende bygningsmasse 
i 1992. I skisseprosjektet er det tatt høyde for en 
todelt løsning som inkluderer følgende elementer: 

 Museums- og utstillingsarealer  
 Kommersielle utleiearealer  

 

Frigjøring av byggetomten til Isfronten i tilknytning 
til nåværende bygningsmasse ble klarlagt gjennom Bodø formannskaps vedtak der Norsk 
Luftfartssenter Bodø AS håndgis vederlagsfri tomt ca. 4 300 kvadratmeter, parsell av 138/4154 på 
Plassmyra til prosjekt Isfronten. Overdragelsen betinges av at kjøper får byggetillatelse for planlagt 
prosjekt Isfronten, herunder at nødvendig omregulering tillates. Kjøper tar initiativ til endring av 
reguleringsplan. 40 % av bygningsmassen kan leies ut til kommersielle formål. Forbud mot salg uten 
samtykke fra Bodø kommune. 

Omfang formidlingsarena, «Kald krig» i opplevelsessenter 
Det er utarbeidet utkast til mulighetsstudie av det planlagte opplevelsessenteret tilknyttet NLM. I 
mulighetsstudiet er det oppgitt at totalt areal for prosjektet vil omfatte mellom 10 000 til 15 000 
kvadratmeter. Av totalen utgjør arealet for «Kald krig» ca. 3 470 kvadratmeter. Figur 16 nedenfor 
viser illustrasjon av det planlagte opplevelsessenteret. 

Figur 16: Skisse som viser planlagt opplevelsessenter mellom NLM og Bodø Spektrum 
(BOARCH Arkitekter AS) 
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Kort om formidlingskonseptet   
Ved planlegging av forprosjekt for Isfronten I, ble det utarbeidet et konsept for formidling. Da det 
ikke foreligger et nytt konsept for opplevelsessenteret er det formidlingskonseptet fra forprosjektet 
som beskrives kort i de følgende avsnittene.  

Isfronten vil fokusere på den kalde krigen som oppsto mellom supermaktene og førte til 
sikkerhetspolitisk spenning i verden, men som aldri resulterte i «varm» krig på vårt kontinent. Den 
kalde krigen påvirket det meste i samfunnet, ikke minst i Nord-Norge, og mye i vår hverdag har sin 
opprinnelse i denne epokens teknologiske kappløp. 

Norsk Luftfartsmuseum engasjerte australske Freeman Ryan Design (FR), til å bidra med sin 
museumsdesignkompetanse i en workshop arrangert med den hensikt å arbeide videre med 
konkretisering av innholdet og konseptet for Isfronten. 
 
Som et moderne museums- og kunnskapssenter, skal Isfronten skape en unik og sterk intellektuell og 
emosjonell museumsopplevelse for besøkende i alle aldre og for begge kjønn. Dette innebærer 
følgende: 

1. Det skapes en helhetlig opplevelse med ulike, men sammenhengende tema 
2. Tema understøttes med historier fra virkeligheten, ikongjenstander, dramatiske- og lys og 

prosjekteringseffekter. Lyd og 3D m.v. Fly/flydeler. Nære og dynamiske utstillinger skapes 
med vekt på både intellektuell og emosjonell opplevelse. 

3. Besøkendes ankomstopplevelse og en sentralt plassert rekreasjonssone for besøkende 
vektlegges. 

4. Noen røde tråder går igjen i de ulike temaene. Antall ulike tema begrenses for å skape den 
sterke emosjonelle og intellektuelle opplevelsen. 

5. En hovedmålsetning med moderne museumsopplevelser er å utvide publikumsomfanget. For 
tradisjonelle luftfartsmuseer regner man med at 4-6 % av befolkningen vil være interessert. 
Det ligger et betydelig potensiale for utvide dette publikumsomfanget forutsatt den gode 
museumsopplevelsen. 

Norsk Luftfartsmuseum har valgt følgende tema som sentrale for innholdet og konseptutvikling i 
hovedprosjektet Isfronten etter workshopen: 

Tema 1: Krigsfrykt 
Verdensomspennende angst for atomkrig (MAD «Mutually Assured Destruction»). Militær 
oppbygging i Norge, spesielt i Nord-Norge og i verden for øvrig. Lagring av NATO-materiell. Hvordan 
reagerte vanlige folk? Norge og Russland – likheter og ulikheter. Allmennmenneskelig tilnærming. 
Tiltak under den tidlige fasen av den kalde krigen. 

Tema 2: Den kalde krigen endret Norge 
Den kalde krigen skapte en mentalitetsendring og fokusendring i Norge: fra å være «heimføinger» til 
å være opptatt av hva som skjer i verden. Vi fikk øynene opp for verden «på godt og vondt»: 
anleggsvirksomhet, innsprøyting av penger utenfra, utbygging av infrastruktur, spionasje, 
oljeplattformer, moderne flyplasser, velstands- og velferdsutvikling, forbrukersamfunnet. Den kalde 
krigen førte til samfunnsendringer som muliggjorde lønnet arbeid for både kvinner og menn. Den 
kalde krigen utjevnet også de sosiale, kulturmessige og økonomiske forskjeller mellom Sør-Norge og 
Nord-Norge. 
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Tema 3: Norges strategiske betydning 
Norges geopolitiske beliggenhet og tilhørighet. Militær betydning: overvåkning, avskjæringer, 
etterretning og frontlinjestatus i tilfelle krig. Nord-Atlanteren og Kola-oppbygging: u-båtbaser og 
flyaktivitet. NATO innser betydningen av nordområdene og Norge, særlig Nord-Norge, får en sentral 
rolle under den kalde krigen. Det etableres baser, radarlyttestasjoner, og flystasjoner med kamp- og 
rekognoseringsfly m.v. Massive NATO og Sovjetøvelser i nordområdene som har stor strategisk 
betydning i Sovjetunionen og Norge sivilt og militært. 

Tema 4: Teknologi 
Den teknologiske utviklingen skyter fart under den kalde krigen – det militære kappløpet får også 
betydelige sivile anvendelser på nær sagt alle samfunnsområder. Satellitt- og romteknologi, GPS og 
helseteknologi peker seg ut som aktuelle fokusområder. 

Det er viktig å få fram kvinneperspektivet. Helseteknologi, samferdselsteknologi og logistikk. 
Utviklingen innen kommunikasjon og kommunikasjonsteknologi: Transistoren – radio og TV ble 
allemannseie. Tidligere var fellesrommene kirken, skolen og samfunnshuset. Etablering av 
kortbaneflyplassene – det å reise med fly blir alminneliggjort. Som eksempler på teknologiutvikling 
kan man nevne telefonen: fra sentralborddamen til satellittbasert mobiltelefon. Den virtuelle verden 
– spillverdenen – utviklet fra militære strategispill. 

Tema 5: Det norsk-russiske naboforholdet gjennom tid 
Her blir tidsdimensjonen viktig. Vikingtida, Tsartida, Pomorhandel, revolusjonen, den andre 
verdenskrig, den kalde krigen og situasjonen i dag – med handels- og kultursamarbeid og økt militær 
aktivitet (et ekko fra den kalde krigens dager?) Historisk sett er det særdeles interessant å merke seg 
at nabolandene Norge og Russland aldri har vært i krig med hverandre. Norge (Statoil Hydro) og 
Russland (GASPROM) skal nå samarbeide om utvinning av olje og gass fra verdens hittil største 
gassfelt til havs - Stokmann. Arven fra den kalde krigen: økt samarbeid og normalisering av norsk - 
russiske forhold. Samtidig drar vi med oss fra kalde krigsepoken del problemer - med 
miljøutfordringen i første rekke. 

Generelt sett ligger Isfrontens utfordring i å gjøre denne perioden levende, blant annet ved å benytte 
et perspektiv rettet mot nåtidens «terrorperiode» som den kalde krigens historiske etterfølger. Vår 
visjon for Isfronten er å la besøkende – ved bruk av spennende interaktiv formidling – få et innblikk i 
og en forståelse for utviklingen i verden basert på rasjonelle og irrasjonelle faktorer i historie. 

Forskning 
For å realisere en utstilling har prosjektet Isfronten gjennomført flere forskningsprosjekter og kald 
krig-konferanser, og har planer om å gjennomføre flere, samt lage syntetiserende fremstillinger av 
eksisterende forskning. Målsetningen med dette vil være å utarbeide tilstrekkelig grunnlagsmateriale 
til å lage en god og utfordrende utstilling. I samarbeid med Høgskolen i Bodø vil det søkes å opprette 
stipendiatstillinger knyttet til den kalde krigen for å drive ytterligere forskning og 
dokumentasjonsarbeid. Prosjektet Isfronten er kjent med at det foreligger et initiativ fra Høgskolen i 
Bodø som innebærer opprettelse av tre faglige stillinger over en periode på fire år. Dette vil være en 
betydelig styrking av den forskningsfaglige delen av prosjektet Isfronten. Dette 
forskningssamarbeidet har godt potensial for videre utvikling, spesielt for et kald krig-senter ved 
NLM. 
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Vurdering av formidlingskonseptet og forskningsaspekt 
I formidlingskonseptet «Den kalde krigens mange ansikter» er formidlingskonseptet overordnet løst 
på en engasjerende og kontrasterende måte med sammenstillinger fra begge sider av jernteppet, og 
en fokus på hverdagssituasjoner. Temaene er overordnet organisert, men ikke utviklet i forhold til 
opplevelse og formidling i utredningen som ble laget i prosjektet. Formidlingskonseptet ivaretar ikke 
distribuert formidling rundt om i landet. Forskningsaspektet er ivaretatt med involvering i 
forskningsprosjekter, gjennomføring av konferanser og etablering av norsk og europeisk nettverk.  

Målgruppe og samarbeidspartnere 

Den realfaglige skolesekken 
Prosjektet Isfronten og realiseringen av et signalbygg reist over den kalde krigen og «the space age», 
vil øke interessen for realfag og teknologiutvikling. Vi ser her spesielt store utfordringer i Nord-Norge 
med å framskaffe et tilstrekkelig antall kompetansepersonell som kan underbygge 
Nordområdesatsingen. I Soria Moria-erklæringen er museene definert inn som institusjoner som kan 
spille en viktig rolle i forhold til en slik satsing (jfr. også regjeringens strategiplan 2006-2009; «Et 
fellesløft for realfagene»). 

Internasjonalisering og nasjonal posisjonering 
Prosjektet Isfronten vil framstå som en attraksjon for besøkende fra utlandet og vil bidra til å 
synliggjøre Bodø nasjonalt og internasjonalt, samt utvikle byen kulturelt, og i reiselivssammenheng. 
Isfronten med sitt nordområdefokus vil kunne bane veien for et nytt samarbeid med Norges 
naboland i øst. I NLMs arbeid med forskning på og utvikling av kald krig-utstilling er det lagt vekt på 
bistand fra og samarbeid med flere andre institusjoner i inn- og utland. 

Lokalt engasjement  
Det vises her til avsnittet om kommunale føringer for reiseliv i Bodø, hvor NLMs satsning på utvikling 
av nye attraksjoner sees i sammenheng med kommunens mål om å utvide Bodøs potensiale som 
reisedestinasjon.  

Risiko  
Alternativet er tenkt som en del av et større opplevelsessenter, sammen med en rekke andre 
funksjoner. Utstilling for kald krig er tiltenkt rundt 3 000 kvm, hvor arealene legges i tilknytning til 
dagens luftfartsmuseum. Det er knyttet en risiko til hvorvidt opplevelsessenteret vil bli realisert eller 
ikke. Dette alternativet er avhengig av finansiering av øvrige funksjoner og formål i 
opplevelsessenteret. Koblingen til opplevelsessenteret gir en utfordring både i forhold til samtidig 
realisering, men også i forhold til samtidig finansiering for opplevelsessenteret og formidling av kald 
krig. 

Det er også risiko knyttet selve gjennomførbarheten av et opplevelsessenter. Prosjektet er fortsatt i 
tidlig planleggingsfase, og videre fremdrift er ikke sikker på nåværende tidspunkt. Dersom det er 
ønskelig å raskt få på plass arealer for formidling av kald krig, er man i dette alternativet avhengig av 
andre aktører med usikker fremdrift. 
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Alternativ 2 – Isfronten II: Anlegg 96 

Kort om prosjektet  
Norsk Luftfartsmuseum ønsker å bygge utstilling om kald krig, samfunn og sikkerhet i nord, i Anlegg 
96. Formålet med utstillingen er å formidle av utviklingen av Norge både sivilt og militært, med særlig 
fokus på Nord-Norge, i en autentisk kulturminnearena. Figuren under viser en visuell fremstilling av 
alternativ 2 – Isfronten II. Som i alternativ 1 er øvrig formidling av kald krig rundt om i landet vist som 
enkeltstående elementer rundt den museale formidlingen ved NLM, uten å henge sammen i et 
nettverk med NLM i en koordinerende rolle.  

  
 
Figur 17: Visuell fremstilling av alternativ 2 - Isfronten II 

 

Lokalisering og planer for området 
Omfang formidlingsarena, «Kald krig» i Anlegg 96 
Det er tenkt at det skal lages en ny kald krig-utstilling inne i Anlegg 96. Anlegg 96 er beskrevet i 
kapittel 3.2, en fjellhangar med tilhørende fasiliteter, på ca. 9 000 kvadratmeter grunnflate. Anlegget 
består av to lange haller, med fem stoller som forbinder dem. Utstillingen i anlegget vil ifølge planene 
bli på totalt 6 500 kvadratmeter. 

I tillegg til kald krig-utstillingen, planlegges det å bygge om deler av anlegget til magasiner. Det er 
behov for magasinplass, og anlegget vil kunne brukes til dette formålet også. Anlegget i fjellet gir i 
utgangspunktet gode sikrings- og bevaringsforhold. Museene ønsker å bygge visningsmagasin i 
tilknytning til utstillingen og slik sett utnytte det store arealet de har til rådighet. 

Avstanden fra museet til anlegget er på vel 500 meter. I planene er det fremsatt ønske om å etablere 
en transportløsning mellom museet og anlegget. Flere mulige løsninger er vurdert, bl.a. buss, 
rullefortau, eller «bro». Museet har imidlertid landet på at de ønsker selvgående elektriske biler. I 
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kostnadsberegningen i kapittel 5.3 er det ikke tatt hensyn til bruk av selvgående elektriske biler, men 
lagt inn kostnader for annen transport, eksempelvis busstransport. 

Festningsanlegg ellers i landet ligger vanskeligere til i forhold til tilgjengelighet og kommunikasjon.  

Kort om formidlingskonsept 
Utstillingen skal lages i samarbeid mellom NLM og Luftforsvarsmuseet. En historiegruppe har i løpet 
av forprosjektperioden (2010-2011) utviklet utstillingens overordnede historiefaglige innhold. 
Gruppen består av ansatte ved NLM, Institutt for forsvarsstudier, Universitetet i Nordland og Tromsø. 
I tillegg har formidlere ved NLM i samarbeid med utstillingsfirmaet Parallel World Labs startet 
arbeidet med å utvikle hovedtemaene i utstillingen. Museet understreker at de vil trekke veksler på 
nettverket av aktuelle personer/miljø i arbeidet med utstillingen – både nasjonalt og internasjonalt. 
Det framgår ikke om dette er Luftfartsnettverket eller andre nettverk i Norge.  

Forskning  
I søknaden til Kulturdepartementet fremgår det at både NLM og Luftforsvarsmuseet ønsker å styrke 
sin forskningsvirksomhet gjennom prosjektet «Isfronten – Kald Krig Opplevelser». Museet ønsker å 
fortsette arbeidet med dokumentasjonsprosjekter i form av intervju og bearbeiding av materialet til 
dokumentarfilm. Gjennom dette arbeidet har museet hatt et tett samarbeid med forskningsmiljøer, 
deriblant ved Universitetet i Nordland. Museet skriver at de på sikt vil søke å etablere et senter for 
forskning på luftfart, sikkerhet og samfunn i nord – primært i samarbeid med Universitetet i 
Nordland. Dette forskningssamarbeidet har godt potensial for videre utvikling, spesielt for et kald 
krig-senter ved NLM. 

Vurdering av formidlingskonseptet 
Formidlingskonseptet knyttet til Isfronten tar sikte på å formidle et bredt perspektiv på den kalde 
krigen. De to hovedtemaene «Fra det fjerne til det nære: En global konflikt som påvirker mennesker 
og hverdagsliv» og «Nordområdene fra periferi til sentrum» favner temaet på en sammensatt måte. 
Med deltemaene er innholdsmomentene godt belyst, men ikke utviklet i forhold til opplevelse og 
formidling innenfor forprosjektet.  Formidlingskonseptet ivaretar ikke distribuert formidling rundt om 
i landet. 

Forskningsaspektet er ivaretatt med involvering i forskningsprosjekter, gjennomføring av konferanser 
og etablering av norsk og europeisk nettverk. 

Lokalt engasjement 
Det er stort engasjement lokalt til planene og ønskene til 
museene om å bevare Anlegg 96 som et kulturminne. 
Klareringen med NATO er gjort, og en beslutning om å 
bevare anlegget som kulturminne kan fattes av Norge 
alene. Det er ikke gjort en endelig avtale om driftsansvar. 

Et samlet Nordland fylkesting har i en uttalelse av 
16.02.2015 gitt sin støtte til prosjektet: «Anlegg 96 har en 
nasjonal og internasjonal verneverdi, og representerer en 
historie som Norge må ta vare på for ettertiden. Den kalde 
krigens historie i Norge må fortelles i Bodø, som har hatt Figur 18: Utsnitt fra temporær utstilling i Anlegg 96 
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den viktigste rollen gjennom hele tidsperioden. Sammen med Norsk Luftfartsmuseum vil Anlegg 96 
formidle både den kalde krigens historie og norsk militær luftfartshistorie.» 

Risiko 
Det er i dette alternativet lagt til grunn en omfattende rehabilitering av anlegget. Det kan være et 
utfordrende grensesnitt mellom en full rehabilitering og videreføring av det autentiske aspektet ved 
Anlegg 96. 

Det er usikkert hva som skjer videre med planer for ny flyplass. Det er skissert to alternative 
lokaliseringer av ny flyplass, hvorav en av løsningen kommer i konflikt med Anlegg 96. Den andre 
løsningen, som er ønsket av Bodø kommune, kommer ikke i konflikt med Anlegg 96. Bodø kommune 
opplyser at planer for ny flyplass antageligvis fastsettes i forbindelse med Nasjonal transportplan 
2017. Det er uansett identifisert behov for rehabilitering av eksisterende rullebane. 

Forholdene rundt bevaring, videre bruk og utvikling av Anlegg 96 er fortsatt uavklart med hensyn til 
fremtidig eierskap, driftsansvar og utvikling av flyplassen. Det vil uansett kreve midler til å avstenge 
og avvikle Anlegg 96 hvis det ikke videreføres i en eller annen form. 
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Alternativ 3a – Anlegg 96, nedskalert 

Kort om prosjektet 
I alternativ 3a er det tenkt å etablere et nav for kald krig-formidling ved NLM i Bodø med en 
koordinerende rolle for en distribuert formidling rundt om i landet, som vist i figuren under. Skissen 
under viser kun en prinsipiell måte å løse alternativet på med nettverk med tilhørende satellitter. 
Anlegg 96 vil rehabiliteres og utvikles som formidlingsarena med helhetlig kald krig-formidling. Det er 
her tenkt et nedskalert alternativ til utstilling der man kun tar i bruk halvparten av fjellanleggets 
gulvareal (ca. 4 500 kvadratmeter). 

 

 

Figur 19: Visuell fremstilling av alternativ 3a - Anlegg 96, nedskalert 

Overflødig areal i Anlegg 96 kan brukes av andre museer til magasin. Nordlandsmuseet har vist 
interesse for etablering av et felles magasin i Anlegg 96. Museet har i dag fjernmagasiner flere steder, 
men disse er av høyst varierende kvalitet. Nordlandsmuseet har estimert et foreløpig behov for ca. 
1 500 kvadratmeter magasinplass. Øvrig areal må fylles med andre formål. Nordlandsarkivet har ikke 
meldt behov for areal til magasin, utover det som dekkes av en eksisterende avtale med 
Universitetet i Nordland. 

Formidlingskonsept for alternativ 3a og 3b er beskrevet i kapittel 5.5. 

Risiko 
Det er i dette alternativet lagt til grunn en omfattende rehabilitering av halve anlegget. Det kan være 
et utfordrende grensesnitt mellom en full rehabilitering og videreføring av det autentiske aspektet 
ved Anlegg 96. 

Bruk av halve anlegget medfører behov for å finne andre funksjoner/formål for bruk av resten av 
anlegget. Dette for å sikre finansiering og dekning av driftskostnader for resten av anlegget. Det vil 
være hensiktsmessig å rehabilitere hele anlegget, hvor areal for formidling av kald krig benytter halve 
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anlegget. I dette arbeidet er det identifisert et mulig behov for magasiner for Nordlandsmuseet, men 
de har foreløpig vurdert et behov på ca. 1 500 kvm. Det trengs flere funksjoner/formål for å kunne 
være med å dekke en omfattende investering og driftskostnader for resterende arealer i Anlegg 96 
som ikke benyttes til kald krig-formidling. Det kan være mulig å kun rehabilitere halve anlegget, og la 
resten av anlegget stå urørt. Dette må detaljeres ytterligere i videre arbeid. 

Det er usikkert hva som skjer videre med planer for ny flyplass. Det er skissert to alternative 
lokaliseringer av ny flyplass, hvorav en av løsningen kommer i konflikt med Anlegg 96. Den andre 
løsningen, som er ønsket av Bodø kommune, kommer ikke i konflikt med Anlegg 96. Bodø kommune 
opplyser at planer for ny flyplass antageligvis fastsettes i forbindelse med Nasjonal transportplan 
2017. Det er uansett identifisert behov for rehabilitering av eksisterende rullebane. 

Forholdene rundt bevaring, videre bruk og utvikling av Anlegg 96 er fortsatt uavklart med hensyn til 
fremtidig eierskap, driftsansvar og utvikling av flyplassen. Det vil uansett kreve midler til å avstenge 
og avvikle Anlegg 96 hvis det ikke videreføres i en eller annen form. 
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Alternativ 3b – Mindre tilbygg/nybygg ved NLM  

Kort om prosjektet 
I alternativ 3b er det tenkt å etablere et nav for kald krig-formidling ved NLM i Bodø med en 
koordinerende rolle for en distribuert formidling rundt om i landet, som vist i figuren under. Her 
utgjør satellittene øvrige deltakere i et nasjonalt kald krig-nettverk. Det utvikles en formidlingsarena 
med helhetlig kald krig-formidling ved NLM. Det er her tenkt et minimumsareal for formidling på 
1 000 kvm som løses i et tilbygg eller frittstående nybygg i tilknytning til det eksisterende 
museumsbygget. Skissen under viser kun en prinsipiell måte å løse alternativet på. I videre arbeid 
med dette alternativet må plassering og løsning detaljeres ytterligere. 

 

 
Figur 20: Visuell fremstilling av alternativ 3b - mindre tilbygg 

 
Formidlingskonsept for alternativ 3a og 3b er beskrevet i kapittel 5.5. 

 
Risiko 
Det er ikke vurdert ulike måter å kunne løse et nybygg/tilbygg for å formidle kald krig i dette 
alternativet. Det forutsettes at det finnes gode måter å løse dette på, og det må planlegges og 
prosjekteres videre hvordan dette kan løses på best mulig måte. Da dette foreløpig ikke er vurdert i 
detalj, er det en risiko i forhold til tilliggende prosjekter. Eksempelvis opplevelsessenter og videre 
planer for dette. 
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5.3 Identifikasjon av potensielle alternative konsepter 
formidling  

Det er identifisert og definert følgende mål for formidlingskonsept for kald krig: 

 Skape forståelse for årsaker til og virkninger av kald krig og konflikter for å forstå den verden 
vi lever i med stadig skiftende allianser og politisk/ideologisk polarisering. 

 Formidlingen skal utfordre våre holdninger, fordommer og perspektiver. 

 Formidle fortellinger og skape beretninger som har relevans for dagens publikum, ikke minst 
de som ikke opplevde den historiske kalde krigen. 

Første og annen verdenskrig er hendelser i vår historie som hadde så stor påvirkning på vår kultur og 
våre liv at de blir markert, formidlet og dramatisert gjentagende ganger.  

Den kalde krigen er i større grad en mer underliggende faktor i samfunnet, og har derfor ikke fått den 
samme selvfølgelige plassen som formidling av hendelser og kulturminner fra ulike kriger. 

Verdien av å se på samfunnsutviklingen, kulturen og hvordan den kalde krigen påvirket og påvirker 
våre liv kan på mange måter være vel så relevant for oss i dag som formidlingen av krigsminnene fra 
verdenskrigene. Dette for å forstå den komplekse verden vi lever og forstå hvorfor en kald krig kan 
oppstå.  

 

Materielle kulturminner og formidling 
Når oppmerksomhet og interesse rundt viktige temaer ønskes, erfarer og forstår publikum best om 
flere sanser tas i bruk samtidig. Kulturminner som bakgrunn for fortellingen forsterker budskapene, 
autentisitet og opplevelse. For å forstå dagen i dag, må vi kjenne historien. 

Sammen med kulturminner fra andre verdenskrig utgjør den første og den andre kalde krigen en 
meget vesentlig del av vår moderne norske kulturarv. Vår oppfattelse er at formidling av den kalde 
krigen til et bredt publikum er meget viktig for å skape forståelse for hvorfor kald krig oppstod, men 
også hvorfor konflikter oppstår. Videre skape forståelse for refleksjon og debatt rundt spenningsnivå 
og konflikter i Europa og verden i dag.  

Sammen med å etablere et formidlingsprogram på et eller flere kulturminneanlegg, vil det være 
behov for mer forskning for å kunne forstå og utvikle gode formidlingsopplegg. De store museene tar 
ofte rollen både med forskning og formidling, eventuelt knytter seg tett opp til de universitet som 
gjør forskning på de formidlingstemaene et museum har.  

Selve samfunnsrollen eller samfunnsoppdraget for museene ligger i å utvikle og formidle 
kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser. I dette ligger stor 
faglig frihet og samtidig utfordringer for museene i å definere og avgrense hva som er relevant 
og viktig i et samfunnsperspektiv, Fremtidens museum  
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Et av alternativene vil være å utrede hvorvidt det er mulig å lage et alternativ forslag som går på 
landsdekkende formidling av kald Krig og aktivisering av eksisterende kulturminner. 
 

Formidling løsrevet fra fysiske kulturminner 
Dersom man ikke skulle se det forsvarlig å etablere et fullskala alternativ til prosjektet Isfronten 1 og 
Anlegg 96, ei heller forsvare å benytte et annet sted enn Bodø som nav for en større samlet 
formidling, vil et nettbasert opplegg, være et alternativ. Et slikt opplegg kombinert med lokale 
arrangementer som lokale arrangører utvikler selvstendig, uten stor finansiell støtte fra det 
offentlige.  

Eksempelvis kunne det utvikles et nettbasert læringsopplegg for skolene som inngår i målene for 
skoleverket. Et slikt opplegg vil kunne gjøre tverrfaglig og innholdet tilpasses både lærer og elever. Et 
nettbasert læringsopplegg vil måtte driftes og videreutvikles av noen, enten en 
interesseorganisasjon, et museum eller fra eksempelvis Kunnskapsdepartementet.   

Et slikt opplegg kan aldri erstatte et fysisk besøk til et kulturminne, men kan være et god supplement. 
 

Målgrupper og gjenbesøk 
Målgrupper for kald krig er å nå flest mulig, men med hovedfokus på kommende generasjoner og de 
som ikke selv har opplevd kald Krig. Opplevelsen må også oppleves som gjenkjennelig og relevant for 
de som har opplevd den. 

For å være en aktuell arena som blir besøk flere ganger, må det legges til rette for at det oppleves at 
noe skjer på aktuelle Kulturminne (er). Det betyr at man må legge til ulike program og aktiviteter i 
tillegg til en utstilling. Nedenfor nevnes noen program som kan være aktuelle.  

Hot spot 
«Dagsaktuelle» installasjoner eller temautstilling som fanger opp det som skjer og det som folk er 
opptatt av akkurat nå. Det kan være tema fra mediene, eller annet som institusjonen ser aktuell. 

Eksperimenter uten instruksjon 
At det i utstillingen legges til rette for installasjoner som kan ha en mer eksperimentell karakter 

Mulighet til å gå i dybden 
Dypdykk galleri med permanente/temporære utstillinger/ installasjoner hvor brede og smale temaer 
presenteres med tverrfaglig innsikt (Kunnskap/ Vitenskap/ Kunst, Film oa) 

«TED talk arena» – Kunnskapsdelingsarena  
Lokalt og Globalt, små seminarer og konferanser. Delingsarena med andre museer i verden. 
Skoleprogramutveksling. 

Spill basert læring – Rollespill 
Spillene kan ta for seg ulike vitenskapelige program, eller iscenesette historiske hendelser. Dette kan 
både være analoge og digitale. 
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Program utenfor institusjon for å nå bredere enn museumspublikum 
Det bør etableres et Kommunikasjon og Sosiale media program for å kunne nå befolkning i alle 
kanaler. Et program som går ut av institusjonen. 

Ambassadørprogram – Jobbe ut mot skoler for å kvalifiserer til å bli ambassadørskole/lærer 
 

Distribuert kald krig-formidling til skolen 
Den sterkeste formidlingen av kald krig vil være i kulturminnene rundt i Norge og i Bodø. Mange 
skoler vil finne reiseavstand som en hindring for å oppsøke disse arenaene, og for disse bør det 
tilrettelegges en digitalt distribuert formidling. 

Kald krig formidles på en kombinasjon av skoleportal som for eksempel Itslearning og bruk av en 
webportal. Programmet inneholder presentasjonsprogrammer til ulike trinn, og læring- og 
simuleringsmoduler. Formidlingen kan være digitale nedskalerte versjoner av formidlingen fra 
hovedutstilling i Bodø med vekt på å skape utforskningsoppdrag for elevene individuelt og i gruppe. 

Skoleopplegget må fungere på egenhånd, men også kunne brukes som forberedelse til besøk til kald 
krig formidlingsarenaene. 
 

Formidlingsperspektiver  

For å få en forståelse for dimensjonene i kald krig-temaet er det jobbet tett med en faggruppe og 
referansegruppen for å sette opp et temakart. I temakartet representerer den øvre delen den 
politiske og sivile dimensjonen, mens den nedre delen omhandler den militære. De mest sentrale 
elementene her er Rivalisering/Polarisering og Terrorbalanse.  

< 

Figur 21: Formidlingsperspektiver (Illustrasjon: Expology) 
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Løsere tilknyttet til matrisen er temaer som profitører, avspenning, kulturpåvirkning og 
samfunnsutvikling som bør med for å skape en helhetlig formidling. Formidlingsperspektivet må ha 
av et bredere perspektiv på hva som hører inn under kald krig-begrepet, eksempelvis totalforsvaret, 
Sivilforsvaret, mobiliseringshæren – kald krig er langt mer enn hva som springer ut fra 
luftforsvarsaktiviteten i perioden. 

De følgende beskrivelser av kald krig-temaer og tenkte innhold- og opplevelsesarenaer er valgt for å 
konkretisere mulige formidlingsperspektiver. 
 

Rivalisering, polarisering og terrorbalanse 

Mest kjent for uttrykket Den kalde krigen, er spenningen mellom supermaktene USA og 
Sovjetunionen 1945-1990. 

Kald krig er krig uten direkte kamp, men med stor spenning mellom stater hvor diplomatiske 
forbindelser ikke brytes.  

Kald krig er fravær av kommunikasjon og dialog, og preget av oppbygging av militærallianser, 
opprustning, trusler om krig og ideologiske motsetninger. 

«Den statsvitenskapelige realismeteorien hevder at det alltid vil være konflikter i det internasjonale 
systemet. Normaltilstanden er rivalisering, ikke harmoni.» 

Geir Lundestad, tidligere direktør av Det Norske Nobelinstituttet 

Eksempel innholds- og opplevelsesarena – Rivalisering, polarisering og terrorbalanse 
Formidlingen av kjernedimensjonen knyttet til kald krig bør på en sterk måte iscenesettes som en 
omsluttende filmopplevelse som et anslag til utstillingen. Opplevelsen kan spille på det parallelle 
løpet på begge sider av jernteppet. 

Figur 22: Eksempel innholds- og opplevelsesarena - rivalisering, polarisering og 
terrorbalanse (Illustrasjon: Expology) 



Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen 

64 
 

Anslagsopplevelse – skape en forståelse for hvorfor kald krig oppstår, og hvorfor det er en 
normaltilstand i en verdensordenen.  

Denne opplevelse kan iscenesettes i en filmsal eller som en reise man går gjennom. 

Opplevelsen bør også ta for seg terrorbalanse og opprusting hvor supermaktene bygget opp 
våpenarsenaler som kunne og kan utradere alt liv på jorda. 

 

Figur 23: Iscenesettelse inne i Anlegg 96 (Foto: NLM) 
I Anlegg 96 vil det være spennende å utnytte den enorme romligheten til å gjøre dette anslaget til en 
stor romlig opplevelse fra gulv og opp i det store hvelvede taket. 

Opplevelsen kan også skape et møte med historien gjennom tidsvitner fra begge sider av jernteppet. 
Hvordan påvirket frykten for utslettelse barn på 50/60 tallet. 

Vi visste hva vi skulle gjøre hvis det ble krig. Telefonkatalogen og 25 000 tilfluktsrom. 

Formidling i kald krig-satellittene: Tilrettelegge en romlig nedskalert visning av filmen distribuert vie 
nett. 

Skole: Bygge inn filmen i en klasseroms-presentasjon om kald krig. Som et anslag til gruppe og 
individuelle oppgaver. 
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Ideologi og politikk 

Etter tapt kamp er det behov for gjenreisning, og makthavere trenger å utvikle ny ideologi som 
innbyggerne tror på og handler etter. Det trengs å utvikle politikk og retningslinjer som underbygger 
ideologisk plattform.  

 
Utgangspunkt for en konflikt er ofte stor arbeidsløshet, pengemangel og lav velstand i landet etter 
krig eller langvarig trussel om krig. Den store polariseringen mellom USA og Sovjet skapte grobunn 
for politisk polarisering med kommunisme og kapitalisme, planøkonomi og markedsøkonomi. 

Eksempel innhold- og opplevelsesarena – Kald krig-tidslinje 
Overordnet utstilling omkring utviklingen av kald krig. Iscenesette objekter og fortellinger fra epoken 

og skape en sammenheng mellom lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

Formidlingen kan ta utgangspunkt i det som angår oss med lokale anlegg og materiell sammenstilt 
med gjenstander knyttet til den internasjonale historien som for eksempel del av Berlin-muren. De 
besøkende skal koble objektene til den internasjonale utviklingen av den kalde krigen. 

 De besøkende er interaktive med arenaen ved å dra elementene inn i en tidslinje. En 
fortelling starter når elementet er på rett plass. Hjelpebegreper blir introdusert underveis 
for å hjelpe deltakeren. Hvis mange feil vil begreper begynner å blinke for å hjelpe å 
komme i mål. 

For eksempel Bodø U2 og overvåkningen av Sovjet ca. 1960. Bodø hadde en sentral posisjon i den 
militære overvåkningen i denne perioden før satellittovervåking overtok for spionflyet U2 som til da 
var amerikanernes øye inn til fienden i øst. 

Figur 24: Eksempel innholds- og opplevelsesarena – Kald krig-tidslinje (Illustrasjon: Expology) 
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Fra «dette angår ikke oss» – til «vi var en aktør». Skaper identitet og forståelse. 

Andre Bodøfortellinger kan være A96 (1958- 1990), militariseringen av Nord-Norge og avskjæring av 
fiendtlige fly (1950 til i dag). 

Refleksjon:  
Var Norge bare en brikke i USA sitt spill? 

Denne installasjonen kan og versjoneres til satellitter, og være tilgjengelig på et digitalt 
læringsprogram om kald krig. 
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Fiendebilde og propaganda 

Bruk av fiendebilder er utnyttet for å bygge egen maktposisjon. Utfordringen kommer i neste ledd 
hvor etterfølgerne og systemet tror på fiendebildet. Det er da det blir farlig. 

Gjennom propaganda spres fiendebildet til befolkningen. Vi har sterke kald krig eksempler fra begge 
sider av jernteppet. 

 

      

 
Eksempel innholds- og opplevelsesarena – Fiendebilde og propaganda 
Bruk av fiendebilder er utnyttet for å bygge egen maktposisjon. Gjennom propaganda spres 
fiendebildet til befolkningen.  

Vi har sterke kald krig-eksempler fra begge sider av jernteppet. Kultur, film, nyhetssendinger med 
mer. 

 

Figur 25: Eksempel innholds- og opplevelsesarena – Fiendebilde og propaganda (Illustrasjon: Expology) 
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De besøkende møter et iscenesatt propagandatablå satt inn i en sikk-sakk vegg slik at propaganda fra 
de to sidene frastår ensidig når man kommer inn på installasjonen fra en side, mens den er satt opp 
mot hverandre inne i installasjonen. Vi ser åpenbar propaganda og mer skjult propaganda fra begge 
sider av jernteppet satt opp langs en tidslinje. Bruk av fienderetorikk var sterkere i noen perioder.  

Særlig fra 1948 og tidlig på 50-tallet hvor Stalin måtte skape kontroll i Sovjetunionen for å 
konsolidere sin posisjon og tilsvarende skjedde i Vest (Ref. Gerhardsen, Kråkerøytalen i 1948 som var 
et sterkt angrep på kommunistene i Norge). 

De besøkende kan velge sin side for fortellingen. Kan være både fiktivt og realistisk fortellinger. 
Innebygde skjermer viser filmmateriale og ved å løfte av hodetelefon/sensorstyrtehøytalere starter 
et møte med et eller flere tidsvitner fra perioden.  

I dag: På en egen installasjon kan besøkende bygge sitt eget fiendebilde knyttet til nåtid i innhold og 
form. 

 Analyser fiendebilder/ propaganda 
 Velg effektive fortellergrep i ditt fiendebilde 
 Case muslimer, flyktninger, grekere, IS, Russland 

 
Refleksjon: 
Pressens rolle i den kalde krigen – fra medløper og verktøy for myndighetene til kritisk presse. Under 
Vietnamkrigen skiftet pressen posisjon fordi de merket at opinionen mot krigen ble sterk. I dag spiller 
sosiale medier en sterk rolle for å bringe fram opinionens standpunkter. 

Versjoner av opplevelse/aktivitet til satellittene og til skole. 
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Overvåkning 

Frykten for kommunismen var sterk i etterkrigstidens Norge. Mange ble frosset ut og store grupper 
ble overvåket. Metodene som ble brukt har offentlig først nylig blitt beklaget og noen har fått sin 
fortjente oppreisning. 

 
Eksempel med formidling og opplevelse 
De besøkende kommer inn i et iscenesatt «Storebror ser deg-miljø» som spiller på maktforholdet 
mellom overvåker og den som er overvåket. Programmet aktiveres ved at publikum løfter opp en av 
flere mapper som ligger i et dokumentkabinett.  

På skjermen får vi møte historien gjennom tidsvitner fra begge sider av jernteppet, og fra ulike 
epoker i den kalde krigen. Hvordan ødela overvåkning deres liv. Hvordan foregikk overvåkningen. 
Møte overvåkede, angivere, politiske myndigheter og overvåkningstjenestene. 

Hva skjedde med de som ble overvåket? 

Hvem ble overvåket? – åpning av arkiver. 
Formidlingen bør være tosidig og gi de besøkende mulighet til å 
reflektere over overvåkningen.  

I dag: En mappe merket Deg åpner refleksjonsprogrammet 
knyttet til overvåkning i dag. 

 Et spill hvor deltakerne skal bruke elektroniske spor til å 
overvåke et annet menneske. 

 Hvem er det interessant å overvåke? Skape refleksjon 
rundt overvåkning og fremme kritisk tenkning. 

 Etter 11- september terroren ble det satt ekstra press på 
etterretning. «Vi ønsker sikkerhet, og vi ønsker 
personvern. Når vi ofrer personvern for å oppnå sikkerhet 
er det ikke sikkert at vi oppnår denne sikkerheten. Men 
det er sikkert at vi mister personvernet» Fritt etter Georg 
Apenes. 

Figur 27: Folkegassmasken fra Moss (foto: 
Egil Martinsen, Helly Hansen/Moss by- og 
industrimuseum) 

Figur 26: Eksempel formidling og opplevelse – Overvåkning 
(Illustrasjon: Expology) 
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Etter 22. Juli-terroren ble det stilt spørsmål til hvordan Breivik kunne komme så langt uten å 
bli avslørt. 

 

Terrorbalanse 
Oppbyggingen av atomvåpenarsenalene etter krigen og på 50-tallet gjorde at de to supermaktene 
Sovjet og USA hadde kapasitet til utrydde hverandre i en krig. Vi var kommet i en tilstand hvor krig 
var umulig. Dette skapte den reelle frykten befolkningen i øst og vest følte på 60-tallet. 

De nye kraftige atomvåpnene ga verden dødbringende våpen utenfor vår fatteevne. Det tok 15 år før 
partene forstod hvordan våpnene kunne brukes (ikke brukes) og bevisstheten om terrorbalanse 
oppstår. 
 
Forståelsen av terrorbalansen dempet frykten for masseødeleggelsesvåpen.  

I dag er mengden og kraften av disse våpnene mer ødeleggende enn noen gang. 

Forståelsen for terrorbalanse er en ganske avansert kulturell tilstand. Og en svært kritisk tilstand. I 
dag er den kulturelle forståelsen for terrorbalanse svakere enn den var på 70-tallet, og noe vi tar for 
gitt.  

De to supermaktene handler i dag innenfor en doktrine med flexible response. I dette ligger det at 
partene vil forsvare et angrep med på samme nivå. Gevær mot gevær, stridsvogn mot stridsvogn. 
 

Eksempel med formidling og opplevelse 
I et strategispill mellom 2 ideltakere (Grupper eller individuelt) skal deltakerne erfare mekanismene 
og kommunikasjons-utfordringene i et Kald krig-scenario. Resultatet kan være full utslettelse (ref. 
1983) eller hvis de lykkes – terrorbalanse. Spillet går ut på å være sindigst mulig. Spillene kan lagres 

Figur 28: Eksempel formidling og opplevelse - terrorbalanse (Illustrasjon: 
Expology) 
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for senere besøkende og diskusjon i gruppebesøk. 

Refleksjon: 
Hvor kraftig er en hydrogenbombe? 
Et missil har samme sprengkraft som alt som ble brukt av sprengkraft i hele 2. verdenskrig. 
 

Konfliktnivå og opprusting 

Norge var en sentral strategisk grunn for opprettelse av forsvarsalliansen NATO da Sovjet presset på 
for å ha innflytelse over Norge på lik linje med Finland etter krigen. USA så på dette som en stor 
trussel, og situasjonen satte fart på arbeidet med NATO. 

I de første årene av den kalde krigen, fram til midten av 1950-tallet, var Sør-Norge i sentrum for den 
strategiske tankegangen. Fra omkring 1955 kom Nord-Norge i sentrum. Nord Norge ble med stort 
finansielt bidrag fra alliansen en militarisert landsdel. Alliansen stod også for oppbygging av 
infrastruktur (havner, veier og flyplasser) som har formet landsdelen, og størstedelen av det norske 
forsvaret ble konsentrert i Nord-Norge med brigaden i nord.  

Hvis det hadde kommet til åpen konflikt ville det strategiske bildet ha endret seg. Også Sør-Norge 
ville da ha kommet tydelig med i spillet, ikke bare for dem som kjente planverket. Det var i Sør-Norge 
de viktigste målene for en angriper lå, og det var i Sør-Norge ressursene for stridsutholdenhet var 
samlet. 

Eksempel med formidling og opplevelse 
Nedlagte og vernede Kald krigsanlegg fra 1980-tallet har blitt formidlingsarenaer for kald krig 
formidling. Anleggene gir opplevelsen autentisitet og det å være inne i forsvarsinstallasjonene og 
oppleve dens strategiske rolle i den kalde krigen gir formidlingen dybde. 

Samtidig gir fortellingen om at disse svært nye og moderne forsvarsanleggene et inntrykk av at den 
kalde krigen over. Det bør derfor legges vekt på hvorfor anleggene mistet sin militærstrategiske 
betydning, og formidles hvordan ny teknologi og strategi harr overtatt forsvarslinjen, fortet, 
hangarens og torpedobatteriets rolle. Striden finner nye fronter: 

 Droner 
 Flybasen flyttes lengre vekk fra grensen 
 Artificial intelligence-teknologi 

 

Profitører 
Profitørenes rolle i opprustningen er en urovekkende faktor. President Eisenhower pekte tydelig på 
dette i sin avskjedstale.  
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Kulturminner som destinasjon og attraksjonskraft 

Forsvarsanlegg har en stor tiltrekningskraft på mange. Det finnes egne interesseorganisasjoner for alt 
fra Bunkersentusiaster til krigsminneturister. Dimensjoner, ingeniørkunst, plassering og dramatisk 
historie gjør de til engasjerende opplevelser. De vernede installasjonene har i utgangspunktet hele 
scenografien på plass for en iscenesettelse av rollespill og autentiske opplevelser knyttet til kald krig 
og kritiske hendelser. 

Opplevelser kan spenne fra individuelle opplevelser i en simulator hvor den besøkende er jagerpilot 
på vei ut for å avskjære russiske fly på norsk territorium til større grupper i strategiske spill. 

Målgrupper for slike opplevelser kan være teambygging for bedrifter eller organisasjoner, opplevelse 
for attraksjonssøkende turister (voksende segment), trening for lag, organisasjoner eller forsvaret, og 
skoletur og undervisning. 

  

Figur 29: Utsnitt av tunnel i Anlegg 96 (Foto: Expology) 

Figur 30: Avskjæring av Russisk fly nær norskegrensa (Foto: 
Forsvaret) 
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Distribuert kald krig-formidling i kulturminner fra den kalde krigen 
 
Fire fredede eller vernede anlegg fra den kalde krigen er i dag i drift som formidlingsarenaer knyttet 
til regionale museer. 

 Kommandoplass Frøy – Nord-Troms Museum 
 Meløyvær fort – Sør-Troms Museum 
 Grønsvik kystfort – Helgeland Museum 
 Herdla torpedobatteri Museum Vest 

I tillegg er to vernede anlegg frigitt til formidling uten at disse er knyttet til museer. 

 Oddane Fort – Larvik kommune 
 Bolærne fort – Vestfold Fylkeskommune/Nøtterøy Kommune. 

 
Kulturminnene gir sterke opplevelser av å være inne i den kalde krigen, og formidling av anleggenes 
strategiske rolle. For å skape et større bilde av kald krig er det behov for en utvidet formidling. 
Addert kald krig-formidling i anleggene vil kunne være digitale nedskalerte versjoner av formidlingen 
i en hovedutstilling i Bodø. Det må her gjøres lokale tilføyelser og tilpasninger i innholdet for å gjøre 
at formidlingen angår de besøkende i det anlegget de er inne i. I tillegg bør utstillingene inneholde 
lokalt gjenstandsmateriale. 
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5.4 Prissatte konsekvenser - Investeringskostnader og 
driftskostnader 

Dette kapitlet inneholder beskrivelse av investeringskostnader og driftskostnader som ligger til grunn 
for de kvantitative vurderingene. Vedlegg 1 beskriver ytterligere usikkerhetsvurderinger som er gjort 
i forhold til investeringskostnader samt detaljer for investeringskostnader og driftskostnader. 

Følgende grunnkalkyler er lagt til grunn for alternativene: 

Tall i mill. kr. Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Byggekostnad (1-8) 93,3 258,7 127,7 31,1 

Omstrukturering NLM 18,0 18,0 18,0 18,0 

MVA 27,8 69,2 36,4 12,3 

Grunnkalkyle 139,1 345,9 182,1 61,4 
 
Tabell 11: Grunnkalkyler, alle alternativer 

I tillegg til investeringskostnader for rehabilitering av Anlegg 96 eller nybygg/tilbygg, er det estimert 
en ombyggingskostnad i NLM for å tilpasse og omstrukturere deler av dagens arealer. 

Det er gjennomført usikkerhetsvurdering av investeringskostnadene, som er nærmere beskrevet i 
vedlegg 1. Disse vurderingene gir følgende investeringsbehov for de ulike alternativene: 

 Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Styringsramme (P50) 

MNOK ink. mva. 
145 338 178 64 

Kostnadsramme (P85) 

MNOK ink. mva. 
192 453 238 85 

Usikkerhetsnivå 
(standardavvik) 31% 33% 32% 31% 

 
Tabell 12: Investeringskostnader 
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Kostnader til utvikling av utstillinger og formidling 

Følgende kostnader er lagt til grunn ved utvikling av utstillinger og formidling: 

Alle tall eks. mva. Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Innholdsutvikling 
formidling og utstilling 

- Innkjøp tjenester, 
forskere og 
konsulenter 

6 000 000 10 000 000 6 000 000 6 000 000 

Estimert kostnad 
utstillingsvirkemidler 60 000 000 59 000 000 40 000 000 28 000 000 

Estimerte kostnader til 
transport og 
restaurering av 
gjenstander 

3 000 000 5 000 000 2 000 000 500 000 

Teknisk infrastruktur 
og belysning 6 000 000 4 000 000 4 000 000 1 000 000 

Hovedutstilling totalt 75 000 000 78 000 000 52 000 000 35 500 000 

Estimert kostnad 
utstillingsvirkemidler til 
hver satellittutstilling 

  4 000 000 4 000 000 

Estimerte kostnader til 
restaurering og 
gjenstander 

  200 000 200 000 

Teknisk infrastruktur 
og belysning   300 000 300 000 

Utstilling totalt 6 
satellitter   27 000 000 27 000 000 

Distribuert formidling 
rettet mot skole   5 000 000 5 000 000 

Totalt hovedutstilling 75 000 000 78 000 000 84 000 000 67 500 000 
 
Tabell 13: Kostnader til utvikling av utstillinger og formidling, eks. mva. 
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Driftskostnader – utstillinger 

Driftskostnader knytter seg til bemanning av formidlingsarenaene og bemanning og kostnader 
knyttet til faglig ansvar og formidling. I tillegg må det settes av budsjett for regelmessig oppdatering 
og fornyelse av formidlingen.  

Følgende kostnader er lagt til grunn for årlig driftskostnader knyttet til drift av utstillinger:  

Alle tall eks. mva. Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Bemanning 
hovedutstilling 

3 000 000 

(4 årsverk) 

3 000 000 

(4 årsverk) 

3 000 000 

(4 årsverk) 

2 250 000 

(3 årsverk) 

Bemanning 
satellittformidling   

3 750 000 

(5 årsverk) 

3 750 000 

(5 årsverk) 

Bemanning og 
kostnader faglig ansvar 
og formidling 

1 500 000 

(2 årsverk) 

1 500 000 

(2 årsverk) 

2 250 000 

(3 årsverk) 

2 250 000 

(3 årsverk) 

Årlig budsjett, 
oppdatering og 
fornyelse utstilling, 
satellitt, events osv. 

7 500 000 7 500 000 7 600 000 6 600 000 

Estimerte årlige 
driftskostnader totalt 12 000 000 12 000 000 16 600 000 14 850 000 

 
Tabell 14: Estimerte årlige driftskostnader, drift av utstillinger 
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Nåverdiberegninger 
 

 

Figur 31 Nåverdiberegninger 

Figur 31 viser levetidskostnadene (nåverdi) for alle alternativene sammenstilt. 

Levetidskostnader 

(Nåverdi, mill. kr.) 

Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Sum restverdier -13 -35 -27 -5 

Sum periodisk 
oppgradering 47 142 71 16 

Sum FDV og 
driftskostnader 
utstillinger 

399 526 560 438 

Sum investeringer – 
bygg og utstilling 133 311 164 59 

Samlet nåverdi 566 944 768 508 

Rangering prissatte 
konsekvenser 2 4 3 1 

Tabell 15: Levetidskostnader, samlet nåverdi 
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Alternativ 3b har lavest levetidskostnader (nåverdi), og rangeres høyest for prissatte konsekvenser. 
Alternativ 3b har minst areal og dermed lavere investerings- og driftskostnader enn de øvrige 
alternativene, men på grunn av konseptet med distribuert formidling rundt om i landet er 
kostnadene til sum FDV og driftskostnader utstilling høye. 

 

5.5 Ikke-prissatte konsekvenser - Kvalitativ vurdering 

Dette kapitlet beskriver de kvalitative vurderingene av hvert alternativ. Alternativ 1 og 2 vurderes 
med bakgrunn i det som er beskrevet i Isfronten 1 og 2, mens alternativ 3a og 3b vurderes med 
bakgrunn i utarbeidet formidlingskonsept.  

 
V1 – Øker kunnskap om kald krig for skoleungdom og unge voksne 
Dette vurderingskriteriet vurderer hvor godt alternativene kan bidra til å øke kunnskap om kald krig 
for skoleungdom og unge voksne: 

 I formidlingskonsept for alternativ 1 og 2 er fokus rettet mot Bodø og Nord-Norge sin historie 
og rolle i den kalde krigen. Alternativene inkluderer ikke distribuert formidling rundt om i 
landet. 

 Alternativ 3a og 3b har distribuert formidling, og aktiviserer kulturminner rundt om i landet. 
Formidlingskonseptet inkluderer også forslag til skoleprogram som bidrar til økt kunnskap 
om den kalde krigen. 

 Alternativ 3a og 3b vurderes som best på dette kriteriet. De to alternativene vurderes som 
like gode på da de begge aktiviserer og formidler kulturminner rundt om i landet, som i 
sammenheng med skoleprogram, bidrar til økt kunnskap om kald krig. 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V1 - Øker kunnskap om 
kald krig for 
skoleungdom og unge 
voksne. 

++ ++ ++++ ++++ 

 
Tabell 16: Kvalitativ vurdering, V1 – Øker kunnskap om kald krig 

V2 – Tilrettelegge for samarbeid og synergier mellom aktører i et bredt nettverk 
Dette vurderingskriteriet vurderer hvor godt alternativene kan bidra til å tilrettelegge for samarbeid 
og synergier mellom aktører i et bredt nettverk: 

 I formidlingskonsept for alternativ 1 og 2 er fokus rettet mot Bodø og Nord-Norge sin 
historie og rolle i den kalde krigen. Alternativene inkluderer ikke distribuert formidling 
rundt om i landet og inneholder ikke planer om etablering av nettverk. 

 Alternativ 3a og 3b har distribuert formidling, og aktiviserer kulturminner rundt om i 
landet. Formidlingskonseptet legger også opp til etablering av et nettverk med Norsk 
Luftfartsmuseum i en koordinerende rolle. 
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 Alternativ 3a og 3b vurderes som best på dette kriteriet. De to alternativene vurderes 
som like gode på da de begge alternativene defineres som nav i et større nettverk for 
kald krig. Et slikt nettverk vil tilrettelegge for samarbeid og synergier mellom aktører. 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V2 - Tilrettelegge for 
samarbeid og synergier 
mellom aktører i et 
bredt nettverk. 

++ ++ ++++ ++++ 

 
Tabell 17: Kvalitativ vurdering, V2 –Tilrettelegge for samarbeid og synergier mellom aktører i et bredt nettverk 

 

V3 – Skaper beretninger og sikrer en dagsaktuell og attraktiv formidling som når et bredt publikum 
Dette vurderingskriteriet vurderer hvor godt alternativene bidrar til å skape beretninger og sikrer en 
dagsaktuell og attraktiv formidling som når et bredt publikum: 

 Alternativ 1 og 2 har fokus på Bodø og Nord-Norge sin historie og rolle i den kalde krigen. 
Alternativene inkluderer ikke distribuert formidling rundt om i landet og inneholder ikke 
planer om etablering av nettverk. 

 Alternativ 2 benytter Anlegg 96 og har større potensial enn alternativ 1 for å skape en 
autentisk formidling. Det vurderes som positivt for formidlingskonseptet å benytte 
eksisterende arealer i Anlegg 96. 

 Alternativ 3a og 3b har distribuert formidling, og aktiviserer kulturminner rundt om i 
landet. Formidlingskonseptet legger også opp til etablering av et nettverk med Norsk 
Luftfartsmuseum i en koordinerende rolle. 

 Alternativ 3a benytter Anlegg 96 og har større potensial enn alternativ 3b for å skape en 
autentisk formidling.  

 Alternativ 3a vurderes som best på dette kriteriet. 

 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V3 - Skaper beretninger 
og sikrer en dagsaktuell 
og attraktiv formidling 
som når et bredt 
publikum 

+ +++ ++++ +++ 

 
Tabell 18: Kvalitativ vurdering, V3 – Skaper beretninger og sikrer en dagsaktuell og attraktiv formidling som når et bredt 
publikum 

 

V4 – Kald krig belyses både i sivilt og forsvarsmessig perspektiv 
Dette vurderingskriteriet vurderer hvor godt alternativene kan belyse kald krig både i sivilt og 
forsvarsmessig perspektiv: 
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 Alternativ 1 og 2 har fokus på Bodø og Nord-Norge sin historie og rolle i den kalde krigen. 
Alternativene inkluderer ikke distribuert formidling rundt om i landet og inneholder ikke 
planer om etablering av nettverk. Alternativene kan belyse både sivilt og forsvarsmessig 
perspektiv. 

 Alternativ 3a og 3b har distribuert formidling, og aktiviserer kulturminner rundt om i 
landet. Formidlingskonseptet kan også belyse både sivilt og forsvarsmessig perspektiv. 

 Alternativ 3a og 3b vurderes som best på dette kriteriet da formidlingskonseptet dekker 
hele landet. 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V4 - Kald krig belyses 
både i sivilt og 
forsvarsmessig 
perspektiv 

+++ +++ ++++ ++++ 

 
Tabell 19: Kvalitativ vurdering, V4 – Kald krig belyses både i sivilt og forsvarsmessig perspektiv 

 

V5 – Konseptet formidler og aktiviserer et representativt utvalg av bevaringsverdige kulturminner 
Dette vurderingskriteriet vurderer hvor godt alternativene formidler og aktiviserer bevaringsverdige 
kulturminner rundt om i landet: 

 Alternativ 1 og 2 har fokus på Bodø og Nord-Norge sin historie og rolle i den kalde krigen. 
Alternativene inkluderer ikke distribuert formidling rundt om i landet og inneholder ikke 
planer om etablering av nettverk. Alternativ 2 scorer noe høyere enn alternativ 1 da det i 
seg selv formidler et sterkt kulturminne ved bruk av Anlegg 96. 

 Alternativ 3a og 3b har distribuert formidling, og aktiviserer kulturminner rundt om i 
landet. Alternativ 3a scorer noe høyere enn alternativ 3b da det i seg selv formidler et 
sterkt kulturminne ved bruk av Anlegg 96. 

 Alternativ 3a vurderes som best på dette vurderingskriteriet. 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V5 - Konseptet 
formidler og aktiviserer 
et representativt utvalg 
av bevaringsverdige 
kulturminner 

+ ++ ++++ +++ 

 
Tabell 20: Kvalitativ vurdering, V5 – Konseptet formidler og aktiviserer et representativt utvalg av bevaringsverdige 
kulturminner 

V6 – Etableringen setter stedet på kartet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og gjennom det, bidrar til 
lokal verdiskapning 
Dette vurderingskriteriet vurderer hvor godt alternativene bidrar til å skape fokus både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt i tillegg til å bidra til lokal verdiskapning: 
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 Alternativ 1 og 2 har ikke distribuert formidling rundt om i landet og inneholder ikke planer 
om etablering av nettverk. Bruk av Anlegg 96 i alternativ 2 vurderes å bidra sterkere til å 
sette Bodø på kartet enn alternativ 1. 

 Alternativ 3a og 3b har distribuert formidling, og aktiviserer kulturminner rundt om i landet.  
Bruk av Anlegg 96 i alternativ 3a vurderes å bidra sterkere til å sette Bodø på kartet enn 
alternativ 3b. 

 Alternativ 3a vurderes som best på dette kriteriet. 

 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V6 - Etableringen setter 
stedet på kartet lokalt, 
nasjonalt og 
internasjonalt, og 
gjennom det, bidrar til 
lokal verdiskapning 

+ +++ ++++ ++ 

 
Tabell 21: Kvalitativ vurdering, V6 – Etableringen setter stedet på kartet lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og gjennom det, 
bidrar til lokal verdiskapning 
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Oppsummering – kvalitativ vurdering 

Vurderingskriterium Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

V1 - Øker kunnskap om 
kald krig for 
skoleungdom og unge 
voksne. 

++ ++ ++++ ++++ 

V2 - Tilrettelegge for 
samarbeid og synergier 
mellom aktører i et 
bredt nettverk. 

++ ++ ++++ ++++ 

V3 - Skaper beretninger 
og sikrer en dagsaktuell 
og attraktiv formidling 
som når et bredt 
publikum 

+ +++ ++++ +++ 

V4 - Kald krig belyses 
både i sivilt og 
forsvarsmessig 
perspektiv 

+++ +++ ++++ ++++ 

V5 - Konseptet 
formidler og aktiviserer 
et representativt utvalg 
av bevaringsverdige 
kulturminner 

+ ++ ++++ +++ 

V6 - Etableringen setter 
stedet på kartet lokalt, 
nasjonalt og 
internasjonalt, og 
gjennom det, bidrar til 
lokal verdiskapning 

+ +++ ++++ ++ 

Rangering 4 3 1 2 

 
Tabell 22: Oppsummering kvalitativ vurdering 

Alternativ 3a vurderes som det beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet scorer 
best i alle vurderingskriterier. 

Alternativ 3b vurderes som det nest beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet 
vurderes som like godt som alternativ 3a på de to viktigste vurderingskriteriene, men vurderes som 
noe svakere enn alternativ 3a på vurderingskriterium 3 da bruk av Anlegg 96 i alternativ 3a vurderes 
å ha større potensial for å skape en autentisk formidling. Alternativ 3b vurderes som like godt eller 
bedre enn alternativ 2 på de viktigste kriteriene. 

Alternativ 2 vurderes som det tredje beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet 
vurderes likt som alternativ 3b på vurderingskriterium 3, men vurderes som svakere på de øvrige 
viktigste kriteriene. 

Alternativ 1 vurderes som det svakeste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet scorer 
svakest på alle vurderingskriterier. 
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5.6 Besøkstall – effekt av utvidelse med kald krig-formidling og 
opplevelse i Bodø 

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø har med et gjennomsnitt på 40 000 besøkende per år et svært 
imponerende besøkstall i forhold til befolkningsgrunnlaget i den nære regionen. En utvidelse av 
museet med fokus på kald krig vil befeste dette, og det er i seg selv viktig. 

Det bør forventes et økt besøkstall ved etablering av en ny attraksjon, men effektens størrelse og 
varighet vil henge sammen med størrelsen og dimensjonen på tilveksten. 

En mindre satsning – Alternativ 3B med inntil 1000 m2 i tilstøtende nytt opplevelsessenter, vil kunne 
gi 10-20% besøksvekst fra dagens besøkstall over 2 år. 

Større satsning – I tilstøtende nytt opplevelsessenter – Alternativ 1 med 3 000 m2, vil gi en større og 
mer langsiktig effekt. Det bør kunne forventes en vekst på ca. 20% fra dagens besøkstall med en 
varighet på ca. 5 år. 

Anlegg 96 – Alternativ 2 og 3A. Bruk av anlegg 96 vil skape en helt unik opplevelse som med en aktiv 
satsning på arrangementer og fornyelse vil kunne etablere langsiktig besøksvekst. Det bør kunne 
forventes en vekst på 30% fra dagens besøkstall med økt skolebesøk og flere turister.  
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5.7 Organisering 
 
Dette kapitlet beskriver mulig organisering av videre arbeid med utvikling av senter for kald krig-
formidling. 

 
Figur 32: Organisering av kald krig-senter 

 
 
Figuren over viser en mulig løsning for organisering av et kald krig-senter med kobling til aktører som 
har, eller kan ha, tilknytning til prosjektet. Kulturdepartementet er en naturlig eier av den videre 
prosessen. Men Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kunnskapsdepartementet 
er sentrale for et samarbeid i videre prosess. 

Museumsreformen legger opp til en samling av institusjoner og styrking av de større museene. Det 
bør derfor ikke legges opp til etablering av flere mindre institusjoner/museer i videre arbeid. Fokus 
bør rettes mot etablerte museumsnettverk.  
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  Organisering som IKS Organisering som 
aksjeselskap Organisering som stiftelse 

Tydelig og aktiv 
eierstyring 

Selskapsformen er spesielt 
godt egnet for tydelig og 
aktiv eierstyring. 

Selskapsformen gir 
grunnlag for tydelig og 
aktiv eierstyring. Styring 
gjennom premisser i 
tildelingsbrev er redskap 
både for AS og stiftelser. 

Stiftelse har ingen eiere. 
Styring gjennom premisser i 
tildelingsbrev er redskap 
både for AS og stiftelser. 

Ønske om flere 
eiere 

Selskapsformen gir 
mulighet for flere ulike 
eiere (kommune, 
fylkeskommune og IKS). 
Krever minst to eiere. 

Selskapsformen gir 
mulighet for flere ulike 
eiere, offentlige eller 
private. 

Stiftelse har ingen eiere. 

Mulighet for 
raske endringer 
av virksomheten 

Selskapsformen gir 
muligheter for raske 
endringer av 
virksomheten. 

Selskapsformen gir 
muligheter for raske 
endringer av 
virksomheten. 

Stiftelser drives etter et 
formål som ikke kan endres 
av eiere. Formål kan endres 
av Stilftelsestilsynet. 

Ønske om 
kommersiell drift 

Støtter opp under 
kommersiell drift.  

Et aksjeselskap passer 
godt for kommersiell drift 
av virksomhet. 
Selskapsformen stiller krav 
til ordinært 
resultatregnskap og 
balanse. 

Støtter ikke opp under 
kommersiell drift (ingen 
eiere). 

Forvaltning av et 
bestemt formål, 
ikke ønske om 
fremtidige 
endringer av 
vilkårene 

Selskapsformen støtter 
ikke opp under denne 
driftsformen. 

Selskapsformen støtter 
ikke opp under denne 
driftsformen. 

Stiftelser støtter opp under 
denne driftsformen. 

Ansvarlig for 
overskudd og 
underskudd 

Ja, som eier må 
kommunene dekke et 
eventuelt underskudd, 
mens overskudd tilfaller 
kommunene. 

Ja, som eier må 
kommunen dekke et 
eventuelt underskudd, 
eller deler av 
underskuddet hvis man er 
en av flere eiere. AS kan gå 
konkurs. Ved overskudd vil 
dette tilfalle kommunen, 
eller deler av overskuddet 
hvis kommunen er en av 
flere eiere. 

Nei, en stiftelse har ingen 
eiere. Men i praksis kan en 
konsekvens av manglende 
støtte fra kommunen/statlig 
finansiering medføre 
nedleggelse eller konkurs. 
Stiftelser kan tilføres ny 
kapital hvis stifterne ønsker 
det. 

Muligheter for 
låneopptak 

Tydelig eierstruktur med 
ansvar for driften av 
selskapet gir gode 
muligheter for låneopptak. 

Tydelig eierstruktur med 
ansvar for driften av 
selskapet gir gode 
muligheter for låneopptak. 

En virksomhet uten eiere vil 
trolig ha større utfordringer 
med låneopptak enn 
virksomheter hvor eierne 
står ansvarlig. 
Stiftelsesformen gir 
potensielt museene større 
formell frihet og autonomi 
vis-à-vis finansieringskilder. 
Stiftelser kan få garantier fra 
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  Organisering som IKS Organisering som 
aksjeselskap Organisering som stiftelse 

offentlige myndigheter til 
låneopptak. 

 
Tabell 23: Mulig organisering og selskapsform 

Referansegruppen har i møter vært tydelige på at etablering av en stiftelse er eneste naturlige 
organiseringsmodell for formidling av kald krig. Og med eksisterende NLM er det naturlig at 
formidling av kald krig legges til dagens stiftelse ved NLM og at det blir en integrert del av del av 
NLM. Det er ikke ønskelig å opprette en ny institusjon for formidling av kald krig. 

Referansegruppen har også vært tydelige på at det formidlingskonseptet med distribuert formidling 
rundt om i landet, må knyttes opp mot eksisterende virksomheter. Det kan ikke opprettes flere 
museumsinstitusjoner. Dette taler også for å inkludere formidling av kald krig i dagens organisasjon 
ved NLM. 

Referansegruppens tydelige anbefaling er at ansvaret for formidling av kald krig legges til som egen 
integrert del av eksisterende NLM i Bodø. Dette vil, etter referansegruppens syn, være eneste reelle 
og naturlige mulighet for å få gjennomført prosjektet. 

Det kan ikke etableres en driftsmodell som risikerer å slå et kulturminne konkurs. Referansegruppen 
mener at en stiftelse er eneste naturlig selskapsform. Dette sikrer museet frihet til drift og utvikling 
av utstillingene. Museer og kulturminnene de forvalter skal kunne leve evig. 

Medlemmene i nettverket må være bærekraftige institusjoner. De må ha egne ressurser og ivareta 
faglig fellesskap mellom tidligere oppbrutte institusjoner. Og dette må skje i dialog med Kulturrådet. 
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6 Sammenstilling 
Utredningen viser at det er et behov for å øke kunnskap om kald krig, både for skoleungdom og eldre 
generasjoner. Med bakgrunn i identifisert behov, er følgende samfunnsmål definert: 

 Økt kunnskap om Den kalde krigen for kommende generasjoner som legger til rette for å 
forstå den komplekse verden vi lever i og hvorfor en kald krig kan oppstå og hvordan den kan 
avspennes. 

 
Det er identifisert følgende alternativer i Bodø som er vurdert i utredningen: 
 Alternativ 1a/b – Isfronten I: tilbygg/del av opplevelsessenter 
 Alternativ 2 – Isfronten II: Anlegg 96 
 Alternativ 3a – Anlegg 96, nedskalert 
 Alternativ 3b – Mindre nybygg/tilbygg ved NLM 

Virkning Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Prissatte konsekvenser 2 3 4 1 

Ikke-prissatte 
konsekvenser 4 3 1 2 

Rangering av 
alternativene 4 3 2 1 

 
Tabell 24: Sammenstilling og tilrådning 

Prissatte effekter 
Alternativ 3b har lavest levetidskostnader (nåverdi), og rangeres høyest for prissatte konsekvenser. 
Alternativ 3b har minst areal og dermed lavere investerings- og driftskostnader enn de øvrige 
alternativene, men på grunn av konseptet med distribuert formidling rundt om i landet er 
kostnadene til sum FDV og driftskostnader utstilling høye. 

Ikke prissatte effekter 
Alternativ 3a vurderes som det beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet scorer 
best i alle vurderingskriterier. 

Alternativ 3b vurderes som det nest beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet 
vurderes som like godt som alternativ 3a på de to viktigste vurderingskriteriene, men vurderes som 
noe svakere enn alternativ 3a på vurderingskriterium 3 da bruk av Anlegg 96 i alternativ 3a vurderes 
å ha større potensial for å skape en autentisk formidling. Alternativ 3b vurderes som like godt eller 
bedre enn alternativ 2 på de viktigste kriteriene. 

Alternativ 2 vurderes som det tredje beste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet 
vurderes likt som alternativ 3b på vurderingskriterium 3, men vurderes som svakere på de øvrige 
viktigste kriteriene. 

Alternativ 1 vurderes som det svakeste alternativet i den kvalitative vurderingen. Alternativet scorer 
svakest på alle vurderingskriterier. 
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6.1 Anbefaling 

Alternativ 3b – mindre tilbygg/nybygg vurderes som best på prissatte konsekvenser. Det lave 
arealbehovet gir redusert behov for investering og driftskostnader, men med distribuert formidling 
rundt om i landet er totale levetidskostnader høye. Alternativet vurderes uansett best på prissatte 
konsekvenser. 

Hvis det er ønskelig å videreføre Anlegg 96 til bruk i formidlingen, er alternativ 3a – nedjustert Anlegg 
96 vurdert som bedre enn alternativ 2 – Anlegg 96. Alternativ 3a har langt lavere levetidskostnader, 
og vurderes best på ikke-prissatte konsekvenser. Referansegruppen har i prosessen påpekt at det må 
tas hensyn til viktigheten av autensiteten og potensialet for formidling i Anlegg 96. Kraften i 
attraksjonen blir sterkere med eksisterende anlegg og utvikler interesse. Det er også identifisert stor 
entusiasme og vilje lokalt og regionalt for å gjøre noe i dette området, og museet og anlegget ligger 
svært sentralt til. 

Utredningen konkluderer med at alternativ 3b er et godt alternativ kvalitativt sett, som formidler 
kald krig på en god måte med distribuert formidling rundt om i landet. Med lavere levetidskostnader 
enn de øvrige alternativene vurderes alternativ 3b – mindre tilbygg/nybygg totalt sett som det beste 
alternativet for dokumentasjon og formidling av kald krig. 
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7 Føringer for videre arbeid 
I dette kapitlet omtales forhold som utreder vurderer som viktig for videre arbeid og elementer fra 
utredningen som bør få spesielt fokus i det videre arbeidet. 

7.1 Suksessfaktorer  
 
Med bakgrunn i problemstillingen knyttet til mulig realisering av et senter for kald krig-formidling vil 
utreder vektlegge følgende suksessfaktorer for at tiltaket skal innfri målsettingene. 

 Avklare lokalisering; bruk av Anlegg 96 eller annen form for formidling 
 Avklare konseptuelt innhold i formidlingen 
 Avklare eventuell interesse fra finansielle støttespillere og andre samarbeidspartnere. 
 Utarbeide gode og helhetlige beslutningsgrunnlag som ivaretar NLM med tilliggende 

områder. Planene må ta hensyn til fremtidige planer for ny flyplass samt pågående prosess 
for landsverneplan 2. 

 Interessenthåndtering 
 Gjennomføringsstrategi 
 Forutsigbar og forankret finansiering 
 Fastsette fremtidig organisasjonsmodell 

 

7.2 Videre arbeid med formidlingskonsept 
Videre prosess for utvikling av formidlingskonseptet i et tilstøtende opplevelsessenter eller 
nybygg/tilbygg (alternativ 1 og 3B) eller i Anlegg 96 (alt 2 og 3B) vil være en prosess som angriper 
oppgaven fra to hold – fortellergrep i forhold til innholdet og fortellergrep i rommet. Prosessen leder 
fram til en overordnet konseptbeskrivelse. I innholdsprosessen er det viktig å ta med en bredt 
sammensatt faggruppe for utvikling av fortellergrepet. 

Fortellergrep innhold. Startfasen bør fokusere på å skape en tydelig og enkel formidlingsstruktur som 
underfortellingene kan kobles til. Strukturen skal spenne fra oversiktsperspektivet til å bringe de 
besøkende tett på den mellommenneskelige dimensjonen. 

Neste fase fokuserer på å utvikle hovedscener i formidlingen. Disse skal nå de besøkende med en 
variasjon fra store dramatiske scener til mer personlige opplevelser, og formidling med ulike former 
og grad av deltakelse og interaksjon for å skape aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon og 
skapende innsikt. 

Fortellergrep i rommet. I Anlegg 96 vil bruken av og iscenesettelsen av rommet gi mulighet til store 
dramatiseringer, mens i et opplevelsessenter/nybygg vil fortellergrepet måtte skape autentisert ved 
fokus på gjenstander og iscenesettelser. Bruk av rommet og objektene er sentralt i utviklingen av 
hovedscenene. 

Med et utgangspunkt i den overordnede konseptbeskrivelsen utvikles hovedscener og underscener i 
opplevelsen til synopsiser som steg inn mot detaljering av opplevelsene. Det er i denne prosessen 
viktig å legge vekt på framtidig utvikling og endring av opplevelse og formidling. 
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Museumsfaglige kriterier: 

 Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres 
tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og 
bevaringsforhold samt prioritering og koordinering av samlingene. 

 Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for 
innsamling, dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt forskningssamarbeid, både i 
museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. 

 Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for 
alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som 
fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt. 

 Fornying: Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være 
oppdaterte og aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv 
samfunnsrolle. Et delmål vil være å utvikle digital forvaltning og formidling. 
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8 Vedlegg 
 

Vedlegg 1 – Detaljer prissatte konsekvenser – Investeringskostnader og driftskostnader 

Vedlegg 2 – Referater fra møter i referansegruppen 

Vedlegg 3 – Referat fra møte i kontaktgruppen 

Vedlegg 4 – Referater fra interessentmøter 

Vedlegg 5 – Referanser 

 



Vedlegg 1 – Detaljer prissatte konsekvenser – Investeringskostnader og 
driftskostnader 
 
Dette vedlegg beskriver investeringskostnader og driftskostnader som ligger til grunn for de 
kvantitative vurderingene. Vedlegg beskriver også de usikkerhetsvurderinger som er gjort i forhold til 
investeringskostnader. 

Grunnkalkyler – investering 
Det er beregnet kostnadsestimat for to alternativ, i nybygg, eventuelt sammen med andre jf mottatte 
planer og i eksisterende fjellanlegg Anlegg 96. I begge tilfellene er det lagt til grunn en normal 
kvalitetsstandard på utførelsen. Kostnadene er vurdert ovenfra og ned, dvs det er vurdert m2-priser 
(bygningsdelstabellen på en-siffernivå) på det som skal utføres. Det er med det foreliggende grunnlag 
eneste muligheten for å få et reelt estimat. 

Grunnlaget for estimatene er Norsk prisbok og Holthe kalkulasjonsnøkkel i tillegg til OPAKs egne 
vurderinger og erfaringer. Det er lagt til grunn opplevelsessenter/kultursenter/kulturbygg. 

FDV-kostnader er vurdert utfra Holthes FDV-nøkkel. 

 

Alternativ med nybygg 
For alternativ 1 er det i estimatet tatt utgangspunkt i 3 000 m2 BTA. Blir det et sameie er en avhengig 
av at det ikke blir altfor store fellesarealer som en ikke har bruk for, men må betale en andel leie for. 
Det kan også være slik at arealet kan reduseres om det finnes funksjoner som kan deles med andre 
leietakere, f.eks. kafeteria.  

For alternativ 3b er det tatt utgangspunkt i 1 000 m2 BTA. 

 

Alternativ med bruk av Anlegg 96 
I alternativ 2 legges bruk av hele Anlegg 96 til grunn, ca. 9 000 m2 BTA. 

I alternativ 3a er det vurdert at det er nødvendig å benytte ca. 50 % av Anlegg 96s areal, dvs. ca. 4 
500 m2 BTA. Det er den ene hovedtunellen og halvparten av stoll 1-4 og hele stoll 5. Vår vurdering er 
at det trengs et større areal for å tilfredsstillende lokaler i fjellet enn i et nybygg.  

For å sikre et godt klima i arealene har vi bygget vegger og tak, det vil si et bygg inne i fjellanlegget 
som skal dekke formidlingsarealene. Det blir også gjort tiltak slik at eventuelt vann fra fjellet blir 
drenert og at fjellet er sikret. Rømningsveier utføres i henhold til krav. 

FDV-kostnader 
FDV-kostnadene er vurdert som like i totalsum for alternativene, men det vil være noe forskjellig 
type arbeid vedrørende vedlikehold/utskifting av bygningsmessige forhold, som skal utføres. Når 
lokalet er en del av et sameie vil deler være inkludert felleskostnadene.  

Følgende grunnkalkyler er lagt til grunn for alternativene: 
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Tall i mill. kr. Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Entreprisekostnad (1-7) 77,8 215,6 106,4 25,9 

Generelle kostnader 

(20% av 1-7) 
15,5 43,1 21,3 5,2 

Byggekostnad (1-8) 93,3 258,7 127,7 31,1 

Omstrukturering NLM 18,0 18,0 18,0 18,0 

MVA .27,8 69,2 36,4 12,3 

Grunnkalkyle 139,1 345,9 182,1 61,4 
Tabell 1 Grunnkalkyler, alle alternativer 

I tillegg til investeringskostnader for rehabilitering av Anlegg 96 eller nybygg/tilbygg, er det estimert 
en ombyggingskostnad i NLM for å tilpasse og omstrukturere deler av dagens arealer. 

 

Kostnader til utvikling av utstillinger og formidling 

Følgende vurderinger er lagt til grunn ved estimering av kostnader til utvikling av utstillinger og 
formidling: 

Nivå 1 installasjoner – ca. 4 mill. x 5  
Sammensatte og romlig store installasjoner (80 til 
200 m2) med bruk av gjenstander, interaksjon og 
dramatiske virkemidler. Eksempel på slike 
installasjoner er installasjonene Kald krig – 
Rivalisering, polarisering og terrorbalanse (film), 
Kald krig – tidslinje (multimedia og gjenstander), 
Kald krig – fiendebilde og propaganda 
(multimedia og simulering) og en kald krig-
simulering med utgangspunkt i en avskjæring av 
fiendtlig fly som er skissert i denne rapporten. 

Nivå 2 installasjoner – ca. 2,5 mill. x 4 
Installasjoner med bruk av gjenstander, interaksjon 
og utstillingsvirkemidler. Eksempel på slike 
installasjoner er installasjonene Kald krig – 
Overvåkning (interaktivt mediearkiv), Kald krig – 
terrorbalanse (strategispill) og Kald krig – 
konfliktnivå og opprusting som er skissert i denne 
rapporten. 

Nivå 3 installasjoner og miljøer – ca. 0,2 - 0,6 mill. (snitt 0,4) x 15 
Installasjoner basert på gjenstander og interaktiv formidling av tekst, video og bildemateriale. 
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Versjonert formidling og opplevelser i satellittene. 

I satellittene vil plassmessige forhold gjøre at både installasjonenes omfang og antall installasjoner vil 
være redusert i forhold til utstillingen i Bodø. Innholdet vil også i stor grad baseres på opplevelsene 
utviklet for hovedutstillingen, men med relasjon til lokalt innhold, materiale og gjenstander som 
knytter det lokale kulturminnet til kald krig historien og gjør historien relevant. 

Nivå 1Sat installasjoner ca. 0,8 mill. x 4 

Nivå 2Sat installasjoner ca. 0,3 mill. x 3 

Nivå 3Sat installasjoner ca. 0,1 mill. x 3 

Utvikling og realisering av et distribuert formidlingskonsept rettet mot ulike trinn i skolen. 

Kald krig formidles på en kombinasjon av skoleportal som for eksempel Itslearning og bruk av en 
webportal. 

Programmet inneholder presentasjonsprogrammer til ulike trinn, og læring- og simuleringsmoduler 
for elever individuelt eller i gruppe. 

Webportalen og innholdet skal også kunne være tilgjengelig for alle som søker kunnskap om Kald 
krig. 

1 – Isfronten I i nybygd opplevelsessenter 
Utstillingskostnadene er beregnet ut fra en større utstilling i et nybygd opplevelsessenter i tilknytting 
til NLM sammen med andre opplevelses og læringsaktører. 

Arealet er beregnet til ca. 3 000 m2 hvor det er plass til noen større objekter som fly og annet. 
Kostnad/kvm vurderes høyere i nybygg da det vil ligge en større investering i iscenesettelse og 
dramatisering av rommet enn det som trengs i Anlegg 96. 

2 – Isfronten II i Anlegg 96 
Beregning av utstillingskostnader tar utgangspunkt i noe lavere kvadratmeterkostnad enn 
beregningen for 3a. Dette fordi utvidelse av arealet i stor grad vil brukes til å addere store 
utstillingsobjekter. Arealet som er avsatt til utstilling er 6 500 m2. For å fylle arealet vil det være 
behov for flere utstillingsinstallasjoner. 

3a – Hovedutstilling i Anlegg 96 
Kostnadsberegningen av en hovedutstilling tar utgangspunkt i utvikling, produksjon og installering av 
en tenkt mengde installasjoner på tre ambisjons- og kostnadsnivåer. Det er også gjort en omregning i 
forhold til kvadratmeterkostnad. 

Kvadratmeterpris for disse utstillingene vurderes som noe lave, men realistisk i et opplevelsesrom 
med store utstillingsobjekter som fly etc. som krever rom rundt objektene og store utstillingsflater. 
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3b – Hovedutstilling i eget opplevelsessenter knyttet til NLM 
Kostnadsberegningen tar utgangspunkt i beregningen for Anlegg 96 (3a), men er vurdert noe lavere 
på utstillingsvirkemidler pga. redusert areal og færre installasjoner. Kostnadsberegningen for 
satellittutstillingene og skoleformidlingen er den samme. 

Kvadratmeterprisen er beregnet noe høyere enn i Anlegg 96 da utstillingsgjenstandene vil være 
mindre og opplevelsen mer konsentrert. 

Alle tall eks. mva. Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Innholdsutvikling 
formidling og utstilling 

- Innkjøp tjenester, 
forskere og 
konsulenter 

6 000 000 10 000 000 6 000 000 6 000 000 

Estimert kostnad 
utstillingsvirkemidler 

60 000 000 59 000 000 40 000 000 28 000 000 

Estimerte kostnader til 
transport og 
restaurering av 
gjenstander 

3 000 000 5 000 000 2 000 000 500 000 

Teknisk infrastruktur 
og belysning 

6 000 000 4 000 000 4 000 000 1 000 000 

Hovedutstilling totalt 75 000 000 78 000 000 52 000 000 35 500 000 

Estimert kostnad 
utstillingsvirkemidler til 
hver satellittutstilling 

  4 000 000 4 000 000 

Estimerte kostnader til 
restaurering og 
gjenstander 

  200 000 200 000 

Teknisk infrastruktur 
og belysning 

  300 000 300 000 

Utstilling totalt 6 
satellitter 

  27 000 000 27 000 000 

Distribuert formidling 
rettet mot skole 

  5 000 000 5 000 000 

Totalt hovedutstilling 75 000 000 78 000 000 84 000 000 67 500 000 
Tabell 2 Kostnader til utvikling av utstillinger og formidling, eks. mva 
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Driftskostnader – utstillinger 

Driftskostnader knytter seg til bemanning av formidlingsarenaene og bemanning og kostnader 
knyttet til faglig ansvar og formidling. I tillegg må det settes av budsjett for regelmessig oppdatering 
og fornyelse av formidlingen.  

Ved en regelmessig oppdatering av innholdselementer og en fornyelse ved å bytte ut installasjoner 
bør senteret kunne holde i 12 til 15 år før en radikal fornyelse bør gjennomføres.  

Arbeidskraftkostnad har tatt utgangspunkt i SSB sin snittberegning 684 000 kr (fra 2012) med en 
oppjustering til 750 000 kr.  

Alle tall eks. mva. Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Bemanning 
hovedutstilling 

3 000 000 

(4 årsverk) 

3 000 000 

(4 årsverk) 

3 000 000 

(4 årsverk) 

2 250 000 

(3 årsverk) 

Bemanning 
satellittformidling 

  
3 750 000 

(5 årsverk) 

3 750 000 

(5 årsverk) 

Bemanning og 
kostnader faglig ansvar 
og formidling 

1 500 000 

(2 årsverk) 

1 500 000 

(2 årsverk) 

2 250 000 

(3 årsverk) 

2 250 000 

(3 årsverk) 

Årlig budsjett, 
oppdatering og 
fornyelse utstilling, 
satellitt, events osv. 

7 500 000 7 500 000 7 600 000 6 600 000 

Estimerte årlige 
driftskostnader totalt 

12 000 000 12 000 000 16 600 000 14 850 000 

Tabell 3 Estimerte årlige driftskostnader, drift av utstillinger 
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Usikkerhetsvurdering 

U0 – Estimatusikkerhet 

Beskrivelse 

U0 omfatter usikkerheten i estimeringsmetodikk og variasjon i mengde- og enhetspriser ved vurdert arbeidsomfang og 
kvalitet på foreliggende underlag. Alternativene er grovt utredet i tidligfase.  

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Lavere enhetspriser enn de 
som er lagt til grunn i 
estimatene. Tidligfase med 
alternativer på konseptuelt 
nivå, samt lang tidshorisont 
gjør usikkerheten stor. 

Samme enhetspriser som er 
lagt til grunn i estimatene. 

Høyere enhetspriser som er 
lagt til grunn i estimatene. 
Tidligfase med alternativer 
på konseptuelt nivå, samt 
lang tidshorisont gjør 
usikkerheten stor. 

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-30% 0% 30% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -30% 0% 15% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-30% 0% 15% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-30% 0% 30% 

 



Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen 

7 
 

U1 – Ambisjonsnivå bygningsmessig 

Beskrivelse 

U1 omfatter usikkerheten knyttet til hvilket bygningsmessig ambisjonsnivå som ønskes på bygget, herunder 
miljøambisjoner, signalbygg, omfang og grad av representativitet. 

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Eier har en tydelig strategi 
på å bygge nøkterne bygg 
noe som gir 
kostnadsbesparelser.  

Som forutsatt. Eier har en strategi om å 
bygge med høy grad av 
representativitet og høye 
ambisjoner for omfang, 
kvalitet og signalbygg. 

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-10% 0% 15% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -15% 0% 20% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-15% 0% 20% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-10% 0% 15% 
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U2 – Prosjektgjennomføring 

Beskrivelse 

U2 omfatter usikkerheten knyttet til prosjektorganisasjonen i forprosjekt- og gjennomføringsfasen. Usikkerheten omfatter 
ledelse og styring, samspill med prosjekteier, byggherre, prosjekterende, entreprenører, kommunikasjon og 
interessenthåndtering, kontrahering, samt tids- og kostnadsstyring 

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Prosjektorganisasjonen er 
proaktiv, evner å involvere 
og ta beslutninger noe som 
sikrer effektiv drift og gode 
løsninger i forprosjektfasen. 

Som forutsatt. Manglende kontinuitet i 
byggeperioden og evner 
ikke å koordinere involverte 
fag. Fører til større 
forsinkelser i byggetid. 

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-10% 0% 15% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -10% 0% 15% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-10% 0% 15% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-10% 0% 15% 
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U3 – Prosjekteierstyring 

Beskrivelse 

U3 omfatter usikkerheten knyttet til eierstyring, herunder bl.a. beslutninger, kvalitet og effektivitet på prosjektets omfangs- 
og endringsstyring, styring av prosesser og grensesnitthåndtering. 

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Prosjekteier evner å skape 
forutsigbarhet rundt 
målbeskrivelser, finansiering 
og endringshåndtering. 
Prosjekteier er proaktiv og 
evner å gjøre støtte 
prosjektet tilfredsstillende.  

Som forutsatt. Prosjekteier evner ikke å ta 
gode beslutninger knyttet til 
den videre prosessen noe 
som skaper forsinkelser og 
merkostnader. Beslutter 
lavere grad av åpent 
kontorlandskap og 
underdekning enn forutsatt. 

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-10% 0% 10% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -10% 0% 10% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-10% 0% 10% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-10% 0% 10% 
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U4 – Interessenter 

Beskrivelse 

U4 omfatter prosjektets interessenter og i hvilken grad disse kan påvirke prosjektet. 

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Bidragsytere og sentrale 
interessenter bidrar til å 
redusere 
investeringsbehovet.  

Som forutsatt. Nye krav fra interessenter 
knyttet til eksempelvis 
ambisjonsnivå, materialvalg 
osv. hensyntas, noe som 
høyere kostnader enn 
forutsatt. 

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-10% 0% 10% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -10% 0% 10% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-10% 0% 10% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-10% 0% 10% 

 

 

 

U5 – Marked 

Beskrivelse 

U5 omfatter usikkerheten knyttet til kapasitet og kompetanse i leverandørmarkedet. Konjunkturer i markedet frem 
til kontrahering omfattes også.  
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U5 – Marked 

Beskrivelse 

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Høy kapasitet i markedet gir 
en konkurranse med flere 
tilbydere og lavere priser 
enn forutsatt. 

Som forutsatt. Lav kapasitet og 
kompetanse i markedet gir 
få tilbydere og høyere 
priser.  

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-15% 0% 15% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -15% 0% 15% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-15% 0% 15% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-15% 0% 15% 

 

U6 – Prosjektmodenhet 

Beskrivelse 

U6 omfatter usikkerheten knyttet til det lave modenhetsnivået som gjelder for nåværende planer. 

Virker på 

Investeringskostnader 

Scenariobeskrivelse 

Lav Mest sannsynlig Høy 

Optimalisering av løsning 
medfører reduserte 
kostnader (som følge av 
f.eks. redusert omfang). 

Som forutsatt. Videre prosjektering av 
løsning medfører økte 
kostnader (som følge av 
f.eks. økt omfang). 

Alternativ 1 –
opplevelsessenter 

-15% 0% 15% 

Alternativ 2 – Anlegg 96 -20% 0% 20% 

Alternativ 3a – nedjustert 
Anlegg 96 

-20% 0% 20% 

Alternativ 3b – mindre 
tilbygg/nybygg 

-15% 0% 15% 

 

 

Vurderingene beskrevet over gir følgende investeringsbehov for de ulike alternativene: 
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 Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 –  

Anlegg 96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Styringsramme (P50) 

MNOK ink. mva. 
145 338 178 64 

Kostnadsramme (P85) 

MNOK ink. mva. 
192 453 238 85 

Usikkerhetsnivå 
(standardavvik) 

31% 33% 32% 31% 

Tabell 4 Investeringskostnader 
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Nåverdiberegninger 
 

 

Figur 1 Nåverdiberegninger 

Figur 18 viser levetidskostnadene (nåverdi) for alle alternativene sammenstilt. 
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Levetidskostnader 

(Nåverdi, mill. kr.) 

Alternativ 1 - 
Opplevelsessenter 

Alternativ 2 – Anlegg 
96 

Alternativ 3a – 
Nedjustert A96 

Alternativ 3b – 
mindre 
tilbygg/nybygg 

Sum restverdier -13 -35 -27 -5 

Sum periodisk 
oppgradering 

47 142 71 16 

Sum FDV og 
driftskostnader 
utstillinger 

399 526 560 438 

Sum investeringer – 
bygg og utstilling 

133 311 164 59 

Samlet nåverdi 566 944 768 508 

Rangering prissatte 
konsekvenser 

2 4 3 1 

Tabell 5 Levetidskostnader, samlet nåverdi 

Alternativ 3b har lavest levetidskostnader (nåverdi), og rangeres høyest for prissatte konsekvenser. 
Alternativ 3b har minst areal og dermed lavere investerings- og driftskostnader enn de øvrige 
alternativene, men på grunn av konseptet med distribuert formidling rundt om i landet er 
kostnadene til sum FDV og driftskostnader utstilling høye. 

 



Vedlegg 2 – Referater fra møter i referansegruppen 

 

Møtenavn Dato Tema 

Referansegruppemøte 1 17.08.2015 Forankre behov, mål 

Referansegruppemøte 2 05.10.2015 Forankre krav til løsning, og hvilke 
alternativer som skal utredes 

Referansegruppemøte 3 19.11.2015 (i Bodø) Forankre arbeidets foreløpige 
konklusjoner 

Investeringskostnader og drift 
konsekvenser for de ulike løsningene 

Modeller for organisering 
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Møtenummer 1  Referatdato 18.08.2015 

Møteleder Katrin Mjeldheim Holter  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 17.08.2015  Neste møtedato 05.10.2015 

Møtested OPAK, Skøyen  Neste møtested OPAK, Skøyen 
 

 Egenkontroll  Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 19.08.2015 KMH  20.08.2015 ET  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Kulturrådet (KR) MS Marie Skoie Marie.Skoie@kulturradet.no X X 
Forsvarsbygg MO Marte Oftedal marte.oftedal@forsvarsbygg.

no 
X X 

Riksantikvaren GOG Geirr Olav Gram geirr.olav.gram@ra.no X X 
Forsvarets museer THH Terje Harald Holm teholm@mil.no X X 
Norsk Luftfartsmuseum (NLM) EK Erling Kjærnes ek@luftfartsmuseum.no X X 
Museumsfaglig ekspert JBØ Jon Birger Østby jboestby@online.no X X 
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X X 
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X X 
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no  X 
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X X 
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X X 

      

Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no  X 

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
01.01 

     
Innledning 
Kort introduksjon og presentasjon av møtets agenda og formål. 
 

  

01.02 
 
 
 
 

Presentasjon 
(Det ble åpnet for diskusjon i løpet av presentasjonen) 
 
Status i dag. 
Hensikten med dette er å avdekke et potensial eller «underdekning»  
Kun et utvalg av anlegg er presentert, utrederne trenger input til hvilke 
anlegg / historier som bør vurderes i formidlingsøyemed. 
JBØ: Arkivsektoren bør inkluderes – spesielt på det digitale feltet (her finnes 
en stor mengde relevant kildemateriale). 
 
Behovsanalyse 
I utredningen heves blikket mot en nasjonal satsning. Etterspørselsbaserte 
behov mer aktuelt å ta stilling til på et senere tidspunkt. 
JBØ: Bør inkludere skolesektoren som en viktig interessent (hele gruppen 
enig om dette). 
 
Normative behov 
Kunnskapsdepartementet ikke inkludert i interdepartemental arbeidsgruppe 
på det nåværende tidspunkt – hvilken rolle vil NUPI/forskning ha? 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
MO: Bør påpeke Kongelig resolusjon om forvaltning av statens 
kulturhistoriske eiendommer i oversikten under føringer kulturminner.  
 
Stortingsmelding «Framtidas museer» er sentral, men gjennomgås ikke i 
detalj på dette tidspunktet, kommer tilbake til denne ved utvikling av 
formidlingskonseptet. 
 
Interessenters behov 
Troms fylkeskommune har gitt tilbakemelding om at det å formidle og 
dokumentere historien om Den kalde krigen er et stort ansvar som må tas på 
nasjonalt nivå. 
Utrederne ser også at det er flere interessenter i dette enn vi har snakket 
med jamfr. foil. Vil løpende vurdere hvor grundig til verks en bør gå, men ser    
at det kan bli behov for å supplere. Ønsker referansegruppens hjelp til å 
plukke ut de mest sentrale, hvorav noen også kan være aktuelle for en    
workshop.  
 
JBØ: Bør også legge vekt på andre aspekter ved Den kalde krigen (politisk 
historie, mulighet til å reise, handel, etc.) – relevant å ta med 
Utenriksdepartementet som interessent i forbindelse med dette. 
THH: Narvik-senteret fikk midler av KD for oppføring av nytt bygg 
EK: oversender liste med mulige museer/aktører i et eventuelt Kald krig-
nettverk 
 
Kald krig – Definisjon  
Expology har tatt for seg mulig tematikk til et formidlingskonsept, sett på 
bakgrunn og underliggende faktorer til Den kalde krigen (med bistand fra 
prof. Marek Jasinski og førsteamanuensis i int. politikk og statsvitenskap, 
Carsten Rønfeldt). Har hatt som utgangspunkt å starte på nytt og se bort fra 
Isfronten-alternativene på dette stadiet. Definerer konseptet bredt; et 
tydelig, helhetlig konsept omhandlende konflikt og krig uten direkte kamp. 
JBØ: Det var faktisk kamper under Den kalde krigen selv om disse ikke var 
direkte mellom stormaktene (Vietnamkrigen f.eks.) 
 
Tanken er å forsterke det immaterielle ved bruk av fysiske minner. 
 
Mål for et formidlingskonsept, utgangspunkt 
JBØ: Endre formulering på det siste målet; «Skape beretninger som har 
relevans for dagens publikum, også ikke minst de som ikke opplevde den 
historiske kalde krigen» 
GOG: Ulike måter å vinkle temaet for formidlingskonseptet; man kan se på 
perioden som en fase og som et aspekt med relevans for flere historiske 
epoker; monolittisk konflikt – dette kan være vanskelig å håndtere i et 
formidlingskonsept. 
THH: Kald krig kan sees på som en form for strategi (kan bli for komplekst i 
dette tilfellet). 
EK: Fint at utrederne har begynt fra scratch, men viktig å understreke at 
lærebøkene per dags dato fokuserer mest på stormaktenes rolle under Den 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
kalde krigen. Hva med Norge? Oppbygging av infrastruktur og militære 
anlegg? Norges rolle ift. NATO, etc. 
GOG: Bør stille spørsmål om hvordan historieundervisningen foregår i skolen 
og hvordan formidle ift målgruppen (Didaktikk) Kan være mulig å trekke inn 
HiOA, som har et miljø for dette. 
MO: Foreslår å ta la den historiske perioden være kjernen i dette.  
Trekke opp en mangeartet historie og se på hvordan den formet Norge.  
Hvilke kulturminnene vi har igjen, spredt over hele landet.  
Samtidig er det lengre tidsperspektivet også interessant. 
 
Kald krig – Frykt 
Frykt gir uttrykk for den personlige dimensjonen ved Kald krig. Den kulturelle 
forståelsen for terrorbalansen synes svakere i dag. Har ikke samme 
påvirkning på befolkningen. Tilstedeværelsen av frykt – var den større den 
gang enn i dag?  
THH: Opplevde ikke frykt i stor grad. 
EK: Forskjell på Nord- og Sør-Norge. 
JBØ: Forskjell på ulike generasjoner, de som hadde opplevd 1. og 2. VK hadde 
trolig større fryktopplevelse. Overvåkning bør trekkes inn som et tema i 
formidlingen – relevant også i dag. 
GOG: Minnepolitikk om forståelse av den historiske perioden – ser man 
annerledes på perspektivene ved Den kalde krigen i dag sammenliknet med 
den gang? Behandling av opposisjonelle? Det vil være ulike meninger om hva 
man skal fremstille/hvordan det skal fremstilles. 
JBØ: Frykt for kommunisme vel så relevant som frykt for atomvåpen. 
THH: Realitetene ved overgang til krig – dersom disse skal tas med i 
fortellingen vil også Sør-Norge spille en viktig rolle. Det synlige forsvaret satt 
opp mot det «usynlige». 
 
Effektmål, forslag 
EK: Målgruppen for formidlingen bør styre. Hvordan legge til rette for 
forskning? 
JBØ: Effektmål 6 – forskning ligger innunder dette målet. Presisere forskning 
i effektmålene i større grad?  
Hvordan påvirket Den kalde krigen det norske samfunnet utover det 
militære? (Kommunikasjon, utveksling/handel, politikk, etc.). Hvordan spilte 
Norge sin rolle under Den kalde krigen? 
THH: Trekke inn Institutt for forsvarsstudier? 
MO: Bruke Den kalde krigen for å si noe om Kald krig. 
JBØ: Må bygge på historier for å kunne forstå tema Kald krig, ikke bare 
fremstille/problematisere teorier. Ta utgangspunkt i den helhetlige 
fortellingen – en utfordring at de feste historier/minner er militære. 
GOG: Hvordan behandle kulturminner i privat eie (rettigheter til hinder?) Hva 
kan lokale myndigheter få til? 
For kulturminner fra 2. VK har man en ordning der man kan søke om tilskudd 
til kulturminner – opprette en liknende ordning for kulturminner fra Den 
kalde krigen? 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
MO: LVP 1 mer konkret enn LVP 2, kan hente noe herfra. Utrederne tar 
kontakt med Marte Oftedal i FB og siler ut hvilke kulturminner som kan være 
aktuelle i et formidlingsnettverk. 
 
MO: Det overordnete om Kald krig som et supplement i formidlingen? 
GOG: Fredelige tiltak (FN for eksempel) – nye aspekter. Går verden fremover 
eller bakover? 
 

01.03 Avslutningsvis 
Neste fase i utredningen beskrives og de kommende møtene for 
referansegruppen avtales, hhv. 05.10.2015 og 09.11.2015. 
 
Expology vil avholde en workshop om innhold, formidling og arena 
medio september. 
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Møtenummer 2  Referatdato 06.10.2015 

Møteleder Katrin Mjeldheim Holter  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 05.10.2015  Neste møtedato 19. eller 20. november 

Møtested OPAK, Skøyen  Neste møtested Bodø 
 

 Egenkontroll  Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 06.10.2015 KMH  12.10.2015     

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Kulturrådet (KR) MS Marie Skoie Marie.Skoie@kulturradet.no X X 
Forsvarsbygg MO Marte Oftedal marte.oftedal@forsvarsbygg.

no 
 X 

Riksantikvaren GOG Geirr Olav Gram geirr.olav.gram@ra.no  X 
Forsvarets museer THH Terje Harald Holm teholm@mil.no  X 
Norsk Luftfartsmuseum (NLM) EK Erling Kjærnes / Karl Kleve ek@luftfartsmuseum.no X X 
Museumsfaglig ekspert JBØ Jon Birger Østby jboestby@online.no X X 
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X X 
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X X 
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X X 
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X X 
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X X 

      

Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no  X 

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

01 
    

Innledning 
Presentasjon oversendt på forhånd. Revidert presentasjon sendes 
ut i etterkant av møtet. 
 
Kort gjennomgang av mandatet. Oppdragsbeskrivelsen inkluderer 
minst tre alternativer, vi har foreløpig kommet frem til fem 
alternativer så langt. Venter på avklaring av disse og prosess 
videre fra KUD. 
 
Status prosess. Vi har vært gjennom behovs- og målanalyse. Basert 
på dette har vi kommet frem til krav/vurderingskriterier som vi vil 
gå gjennom i dagens møte. 
 
Neste møte i referansegruppen, planlagt 09. november, vil 
muligens bli skjøvet noe i tid. Vi kommer raskt tilbake til nytt 
tidspunkt. 
Det kom også et ønske fra referansegruppen i møte om å 
gjennomføre neste møte i Bodø, kombinert med en befaring i 
Anlegg 96. OPAK sjekker med KUD. 
 
Etterskrift: Neste møte avholdes i Bodø 19. eller 20. november 

 
KMH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBJ 

 
09.10.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

07.10.15 

02 Prioriterte behov 
Fokus her på normative behov og interessentgruppers behov. 
Etterspørselsbaserte behov vil hovedsakelig bli vurdert i 
alternativanalysen (eksempelvis besøkstall).  
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
 
JBØ: Mye fokus på årsaker og mekanismer bak kald krig. Hva er 
årsaken til at kald krig legges bak oss? Fredsforskere kan ha noe 
relevant erfaring å komme med her. 
 
KG: Utvikling av kultur basert på dialog og kommunikasjon. 
 
JBØ: Målgruppeperspektiv – Hvor mye kald krig kan man formidle 
til barn? Skoleelever og ungdom, «unge voksne» – presisere dette 
i behovene. Yngre barn bør skjermes.  
Interessant at det er et museumsprosjekt med et litt annet 
kjønnsmønster blant publikum. 
 
JBØ: Viktig å få frem at det ikke bare er et spørsmål om 
investeringsmidler, men at det også vil være behov for midler over 
tid til utvikling av kunnskap og oppdatering. 
 

03 Samfunnsmål 
JBØ: Igjen bør det presiseres hvordan samfunnet la den kalde 
krigen bak seg. 
 
MS: Ikke bare se på den kalde krigen som en hendelse. Hva gjorde 
at den tok slutt? Når tok den egentlig slutt?  
Viktig å være bevisst på bruk av «kald krig» og «den kalde krigen» 
 
KK: Hvilken rolle hadde Norge og hvordan ble Norge forandret? 
Samfunnsaspekt utover selve konflikten. Sosiale, fysiske og 
psykiske endringer. Viktig for å kunne vise betydningen av de faste 
kulturminnene. 
 
Utreder gjør oppmerksom på at dette er i stor grad ivaretas 
gjennom endret målformulering; virkninger av kald krig.  
 

  

04 Effektmål, reviderte 
JBØ: Indikatorer E2 –, hva med fredsskapende prosesser? 
Indikatorer E5 – gå et skritt lengre enn bare utveksling av 
utstillinger, f. eks. kan det legges opp til felles produksjon av 
utstillinger og formidlingsopplegg. 
 
Utreder oppdaterer indikatorene.  
 

  

05 Krav 
V1 – pinpointe skoleungdom / «unge voksne»  
V2 – det dreier seg om et bredt nettverk 
V6 – JBØ: Bør ikke bare ha ambisjon om nasjonal oppmerksomhet, 
men også internasjonalt? 
 
KK: Den kalde krigen (entall) – bør omtales som én singulær epoke. 
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JBØ: Vi befinner oss nå i en ny kald krig. Det er derfor viktig å 
fremheve læringsaspektet, og å trekke frem knagger som brukes 
til å vurdere og debattere en politisk situasjon som er i stadig 
endring. Dette har også vært diskutert tidligere. 
 
MS: Viktig å gå igjennom innfallsvinkelen til konseptet, 
begrepsbruk. 
Samfunnsmål og mål for formidlingskonsept – hvorfor er disse delt 
opp?  
 
Utreder forklarer oppdelingen med at mål for 
formidlingskonseptet, heller mer mot å være strategier for å nå 
samfunnsmålet.  
 
MS: Skoleungdom som målgruppe – burde man snakke med 
fredssenteret for å høre om deres erfaringer? 
 
Oppsummering behov – mål – krav: 
OPAK/Expology oppdaterer kravene og indikatorene med de 
innspillene til korreksjoner som ble gitt i møtet. Referansegruppen 
er enig i at de identifiserte behovene, målene og kravene er 
dekkende for utredningen og at de kan brukes videre i 
alternativanalysen. 

06 Resultater fra idédugnad 
MS: Grønsvik fort – del av Helgeland museum. Her er det satt i 
gang et nettverk med Holocaust-senteret bl.a. Ser på regionens 
krigshistorie med et generelt perspektiv. Relevant referanse. 
 
KK: NLM har hatt kontakt med Meløyvær for utvikling av 
formidling. 
 
Begrepsbruk 
MO i epost oversendt før møtet: stiller spørsmålstegn ved A96 
som et festningsanlegg, om det er noe misvisende. KK presiserer 
at det er et festningsanlegg slik man definerte slike anlegg under 
den kalde krigen. Gruppen kommer frem til at utreder heller 
benytter betegnelsene forsvarsanlegg/fjellanlegg/hangar om A96.  
KK: Flystasjon bør brukes i stedet for flybase. Fjellanlegget utenfor 
Gøteborg er også større enn Anlegg 96. 
 
Herdla torpedobatteri  
Utreder presiserer at Museum Vest har hatt dialog med Bodø.  
KK: Herdla minner om danskenes utvalg av formidling av fort (to 
stk.) fra den kalde krigen. 
 
Kald krig – formidlingsperspektiver 
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JBØ: Ønsker et perspektiv her som handler om avspenning og 
fredsarbeid. 
 
KK: Savner dimensjonen som går på det historiske. Kulturutvikling 
et viktig aspekt her. Hvordan levesettet blir påvirket. 
Endringsprosesser viktig i et formidlingskonsept. 
 
Utreder poengterer her at historien vil vektlegges forskjellig ut fra 
lokale variasjoner i de ulike formidlingsarenaene. 
Videre nevner utreder at hovedfokuset hittil har dreid seg om 
hvordan kald krig oppstår. Det tas til etterretning at utredningen 
også bør ta utgangspunkt i de virkningene kald krig har. 
 
JBØ: Et konsept som skal formidle og dokumentere kald krig 
krever et kraftsentrum. Dette vil henge sammen med organisering. 
Ved valg av den «billige» varianten vil det resultere i en redusert 
formidling. 
 
KK: Stort sett formidles historien om den kalde krigen gjennom 
skriftlig materiale i dag. Fortellingen om hvordan den fysisk 
påvirket Norge mangler.  
 
JBØ: Dersom målet er bred formidling – da bør det være et 
kraftsentrum som også kan takle digital formidling som kan 
distribueres. Uavhengig av arena. 
 
KK: Det finnes anlegg i nesten alle kommuner. Knytte disse til 
konseptet, og trekke paralleller til det internasjonale samfunnet – 
f. eks. Kola-halvøyen i nord-østlige Russland som også opplevde 
industrialisering ved hjelp av militær opprustning.  
 
EK: Mye fokus på formidling. Hva med dokumentasjon? 
Erfaringsmessig vet man at forskning og forvaltning/ 
dokumentasjon vil være kostbart.  
 
JBØ: Det er behov for et kraftsentrum som knytter bånd mellom 
forskningsmiljø og formidling. Ikke nødvendigvis drive med 
forskning selv.  
 
KK: Mye av forskningen mangler. Kanskje fordi det ikke finnes 
etablerte sentra i dag. 
 
Gjennomgang av «Opplevelser» 
KK: (frykt – opplevelse) Heller ta utgangspunkt i en av øvelsene 
som faktisk skjedde, ikke fiktiv opplevelse inn Oslofjorden. 
Man driver fremdeles med liknende øvelser i dag (dagsaktuelt).  
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MS: Positiv til den refleksive tilnærmingen i «opplevelsene» – 
åpner for diskusjon. Denne kan gjerne formuleres enda spissere? 
Interessant med hva som er offentlig og hva som er hemmelig hva 
gjelder øvelser, rutiner, forsvarsanlegg, etc. Det hemmelige kan 
være beskyttende, men også skummelt. 
 
JBØ: I tidslinjen er den nevnte avspenningen tatt med. 

 
Finnes 
det 
materiale 
her? 

07 Alternativanalyse 
 
Alt. 2 Isfronten II 
EK: Ikke noe problem å dra konseptet videre og inkludere øvrige 
faste minner. 
 
Alt. 3 Nav/hub i Bodø uten større samlet formidlingsarena 
 
JBØ: man kan ikke ha et distribuert konsept uten en hub. 
Billigste form at man har et nettverk, men ikke felles produksjon. 
Alt. 5 begrenser til formidling av de faste fysiske kulturminnene. 
Hvis man skal ivareta det type konsept som er presentert er man 
avhengig av et sentra. 
 
JBØ: Noen må ivareta og utvikle formidlingen. Man må ha en 
større satsning som kan utvikles videre. Både mot andre aktører i 
nettverket og som bindeledd til utdanningsinstitusjoner og 
internasjonalt. I Oslo eller Bodø? Bodø som forsvarssentrum og 
internasjonale posisjon. Mulighet for å inkludere Bodøversjon med 
utstilling? 
 
Utreder poengterer at de oppsatte alternativene er forsøkt å vise 
de ulike valgmulighetene som finnes for å formidle kald krig. Dette 
får å kunne vurdere konsekvensene av de ulike valgene, samt 
vurdere kost/nytte for de ulike ambisjonsnivåene. Utreder 
presiserer at vi i 3. alt skal utvikle et formidlingskonsept.  
 
Etterskrift: Alternativ 3 utgår, nytt alternativ 2b) Nav i Bodø med 
samlet formidling i A 96. 
 
MS: Man skal ikke undervurdere kostnadene ved å vedlikeholde et 
nettverk. Viser til et nettverksprosjekt der man har løftet opp 
kystkultur basert på et tverrfaglig samarbeid mellom ulike 
direktorater (kystverket, fiskeridirektoratet, riksantikvaren, 
kulturrådet). Mandatet fornyes hvert år av direktoratdirektørene. 
Det kan være mulig å få til noe liknende for kald krig-prosjektet.  
 
JBØ: Hvilket nettverk bør det satses på? Det vil trolig være for 
snevert med et nasjonalt kald krig-nettverk. Anbefaler heller å gå 
for et nettverk som favner litt bredere – krig og forsvar f. eks.  
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MS: Det er i dag 23 oppegående nettverk i museumssektoren. Mer 
interessant å støtte et nettverk som er litt mer åpent. Viktig at det 
ikke dannes for mange nettverk. Kulturrådet oppfordrer nettverk 
til å søke om midler til prosjekter. KR bistår ikke lengre med 
prosjektmidler. Prosjektmidlene er tippemidler, man utlyser 
programmer nå (fire stk.). 
 
KK: A 96 kan inngå i et nettverk. Et sterkt nav vil kunne føre til 
formidling flere steder, det finnes mange anlegg som kan trenge 
en sterk hub. 
 
EK: Det vil være unaturlig med nav uten formidlingsarena. 
 
Det presiseres at det er svakheter/styrker ved hvert alternativ.  
Viktig å ha det med og vise at man har vurdert alternativene. 
 
JBØ: ikke selvforklarende kulturminner – trenger noen som viser 
frem og setter dem i en sammenheng. 
Mye dyrere og mer krevende å skape en ny institusjon, fordeler 
med å bygge på tidligere etablerte institusjoner. 
Ikke mulig med et selvfinansierende prosjekt. Må likevel vurdere 
beliggenhet. Skoleungdom de minst betalingsdyktige. 
 
MS: forstyrrende med samlokaliseringsperspektivet til 
forsvarssjefen (ref. Forsvarssjefens fagmilitære råd om Forsvarets 
fremtid). 
 
KK: Engasjement lokalt – fylkeskommunen engasjerer seg. A96 i et 
byutviklingsperspektiv i Bodø. 
 
JBØ: Det er et viktig poeng her med lokal forankring. 

 Avslutningsvis 
 
Utreder sjekker med KUD om besøk i Bodø – MS og JBØ eller hele 
referansegruppen? 
 
Etterskrift: Neste referansegruppemøte vil avholdes i Bodø 19. eller 
20. november. 
 

 
 

GBJ  

 
 

09.10.15 
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Møtenummer 3  Referatdato 26.11.2015 

Møteleder Glenn Bjørsrud  Referent Glenn Bjørsrud 

Møtedato 19.11.2015  Neste møtedato - 

Møtested Bodø, NLM  Neste møtested - 
 

 Egenkontroll  Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 19.11.2015 Initialer  25.11.2015 KG  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Kulturrådet (KR) MS Marie Skoie Marie.Skoie@kulturradet.no X X 
Forsvarsbygg MO Marte Oftedal marte.oftedal@forsvarsbygg.no  X 
Forsvarsbygg EH Erlend Hammer Erlend.hammer@forsvarsbygg.no  X X 
Riksantikvaren GOG Geirr Olav Gram geirr.olav.gram@ra.no  X 
Forsvarets museer THH Terje Harald Holm teholm@mil.no X X 
Norsk Luftfartsmuseum (NLM) EK Erling Kjærnes / Karl Kleve ek@luftfartsmuseum.no X X 
Museumsfaglig ekspert JBØ Jon Birger Østby jboestby@online.no X X 
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X X 
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no  X 
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X X 
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no  X 
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-holter@opak.no  X 
      

Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no  X 

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
03.01 Innledning 

Presentasjon var oversendt på forhånd. Revidert presentasjon 
sendes ut i etterkant av møtet. 
 
Det ble avholdt befaring i Anlegg96 samt besøk hos 
Starfighterens venner. 
 
Kort gjennomgang av mandatet. Oppdragsbeskrivelsen 
inkluderer minst tre alternativer. Etter avklaring med 
Kulturdepartementet jobber vi videre med de fire alternativene 
som er skissert i oversendte presentasjon. 
  
Status prosess. Vi har vært gjennom behovs- og målanalyse, 
identifisert krav/vurderingskriterier og avdekket mulighetsrom. 
Basert på dette har vi kommet frem til de fire alternativene som 
analyseres videre. 
 

 
GB 

 
26.11.2015 

03.02 Samfunnsmål, effektmål og krav 
Samfunnsmål. 
Referansegruppen mener det definerte samfunnsmålet er 
dekkende og godt formulert. 
 
Effektmål. 
E5; forslag fra referansegruppen om å ikke definere bare faste 
kulturminner, vi har også fokus på øvrige kulturminner. 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
E6; forslag fra referansegruppen å inkludere internasjonalt, i 
tillegg til lokalt og nasjonalt fokus. 
 
Det kom innspill på bruk av begrepene «Den kalde krigen», og 
«kald krig». Gjennom vårt arbeid er det fremkommet behov for å 
vurdere kald krig i et større perspektiv, enn kun å vurdere «den 
kalde krigen» som kan være avgrenset i tid og innhold. Derfor vil 
rapporten forholde seg til kald krig som bakgrunn for hva vi 
ønsker å formidle. 
 

03.03 Alternativer 
Etter avklaring med Kulturdepartementet jobber vi videre med 
de fire alternativene som er skissert i oversendte presentasjon. 
De fire alternativene ble presentert og diskutert i møtet. 
 
Alternativ 1 – Isfronten 1/del av opplevelsessenter 
NLM prioriterer prosjektet hvor kald krig blir en del av 
opplevelsessenteret fremfor tidligere planer skissert i Isfronten 
1. Det er ikke arbeidet videre med Isfronten 1 fra NLM sin side. 
Det planlagte opplevelsessenteret består av en rekke funksjoner 
som: 

- Ishall 
- Vindtunell, simulatorområde 
- Flytte flymekaniker linja inn hit, frigjøre areal 
- Newton rom, stimulere realfaginteresse 
- Lavterskel tilbud 

 

Senteret er prosjektert langt og det er utarbeidet en 
mulighetsstudie (dekket av fylket). Videre prosess skal diskuteres 
i kommunen/fylkeskommunen i desember. 

Foreløpige planer setter av 3000 kvm til kald krig utstilling. 

Alternativ 2 – Isfronten 2 
Det beskrevne konseptet i Isfronten 2 har særlig fokus på Nord-
Norge, og konseptet vurderes slik det er fremlagt i Isfronten 2. 
Men dette, og Isfronten 1, kan likevel formidle historien for 
resten av landet hvis et av disse alternativene blir videreført. 
 
Konseptet for Isfronten 2 må ses i sammenheng med om man får 
formidling rundt om i landet eller ikke. Hvis dette alternativet 
står alene, må det formidle alt. Hvis det blir en del av nettverk, 
kan fokuset være mer rettet lokalt. 
 

Alternativ 2b – nedjustert Anlegg 96 

Benytter halve Anlegg 96. Resten av anlegget fylles med andre 
funksjoner. Deler av det kan være visningsmagasiner. Stort 
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behov i området for magasiner. Diskutere med Nordlandsmuseet 
om magasinbehov. Har fjernlager i dag. Arealer til skiftende 
utstillinger. Erling sjekker med Nordlandsmuseet. 

Etterskrift: Erling har sjekket med Nordlandsmuseet ang et felles 
magasin i A96. Dette er svært interessant for dem. De har 
fjernmagasiner flere steder og av høyst varierende kvalitet. 
Morten Steffensen som er direktør ved museet skulle komme 
tilbake til areal behovet. Nordlandsarkivet har pt ikke noe behov, 
de er dekket gjennom sin avtale med Universitet i Nordland.  

Viktig å ha fokuset på å opprettholde autensiteten i anlegget, og 
ikke fylle med for mye utstillinger. Beholde kvalitetene i 
anlegget. Starfighterens venner. Bør og kan være en del av 
visning/formidling. 

Alternativet gir også mulighet for fleksibilitet for å senere utvide 
til å benytte hele anlegget hvis behov. Trenger hele anlegget for 
å formidle hele anlegget, men man trenger ikke hele anlegget for 
å formidle den kalde krigen. 

Alternativ 3 – moderat alternativ 

Alternativet er et langt mer moderat kostnadsmessig alternativ. 
Inneholder Bodø som nav/hub for distribuert formidling, med 
redusert areal for formidling. Foreløpig antagelser for et behov 
rundt 500-1000 kvm nybygg. I møtet kom det innspill på evt. å 
benytte lokalene til Starfighterens venner for alternativ 3. 
Vurderes i videre arbeid. 

Generelle kommentarer 

Investeringskostnadene presentert i møtet er foreløpige 
vurderinger basert på kvm-priser for nybygg og rehabilitering. I 
rehabiliteringen av Anlegg 96 er det lagt til grunn en full 
rehabilitering med nivå tilsvarende et nybygg. Dette for å sikre 
en levetid tilsvarende nybygg. Kostnadene er naturlig nok 
beheftet med stor usikkerhet og vi arbeider videre med 
tallgrunnlaget og vurderer usikkerhetsnivå ved de ulike 
alternativene. Forventet sluttkostnad vil ligge høyere enn 
basiskalkylene som ble presentert i møtet. 

Etterskrift: Basiskalkylene som ble presentert i møtet inneholdt 
dessverre feil, og revidert presentasjon inneholder korrekte 
basiskalkyler for alternativene. 

 
 

EK 

 
 

27.11.2015 
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Konseptene som legger opp til en distribuert formidling vil få 
større kostnader til drift ved de ulike kulturminnene. Må 
reflekteres i alternativanalysen. 

Referansegruppen mener det må tas hensyn til viktigheten av 
autensiteten og potensialet for formidling i Anlegg 96 ved 
anbefaling av alternativ i rapporten. Kraften i attraksjonen blir 
sterkere med eksisterende anlegg og utvikler interesse. 

Stor entusiasme og vilje lokalt og regionalt for å gjøre noe i dette 
området, og museet og anlegget ligger svært sentralt til. 

Festningsanlegg ellers i landet ligger vanskeligere til i forhold til 
tilgjengelighet og kommunikasjon. Vanskelig tilgjengelig 
formidling. 

03.04 Formidlingskonsept 
 
Viktig å huske fokus på den sivile delen av kulturminnene. 
Landsdekkende formidling er ivaretatt med utvikling av 
skoleprogram. 
Se innspill om museumsreform under punkt 03.05. Viktig å 
fokusere på etablert institusjoner, eller knytte kulturminnene 
opp mot etablerte institusjoner/museer. De mindre må søke seg 
til de større. Vi må ikke foreslå opprettelse av mange små. 

Forskning må med i konseptet. Innspill i møtet angående institutt 
for forsvarsstudier. Ligger under forsvarets høgskolen. Kan være 
samarbeid når det gjelder forskning. 

Viktig å fokusere på fotavtrykket som kald krig satte, endringer, 
teknologiutvikling, demografi og bosettingsmønster, økonomisk 
utvikling osv. Forsvars- og sikkerhetspolitikk som motor for 
teknologi og økonomiutvikling. Det er forsket mye på de 
sikkerhetspolitiske/forsvarsmessige aspektene ved kald krig, 
men ikke like mye på hvordan den kalde krigen har påvirket 
Norge som samfunn. Nasjonalt: hvilke endringsmønster har 
skjedd i ditt nærmiljø. Den kalde krigen satte fotavtrykk nesten 
overalt. Vil kunne være mulig å ha kjernen i et 
formidlingsopplegg, og finne fotavtrykkene lokalt. Finne 
informanter som kan historien (mindre sambandsanlegg, alle 
skoler og offentlige bygg hadde tilfluktsrom osv.). 

Når konseptet utvikles videre, må det prioriteres og velges blant 
hvilke hovedelementer det er ønskelig å ha med videre. 

Refleksjon vil være viktig. Diskutere hvordan vi skal håndtere 
overvåkning positivt/negativt. 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
Med NLM har vi både samling av kulturminner og kompetanse 
som man kan bygge videre på. 

Museer har attraksjonskraft og generer store ringeffekter. 

Grep som sikrer diskusjon og refleksjon. 

Referansegruppen mener at formidlingskonseptet er godt og på 
rett spor, og at hovedgrep som deltagelse og fokus på museenes 
samfunnsrolle (kan gjøre seg relevant) er ivaretatt. 

 
03.05 Organisering og driftsmodeller 

Krever uansett midler til å avstenge og avvikle A96. 

Kulturdepartementet er en naturlig eier av den videre prosessen. 
Men Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og 
Kunnskapsdepartementet er sentrale for et samarbeid i videre 
prosess. 

Museumsreformen legger opp til en samling av institusjoner og 
styrking av de større museene. Det bør derfor ikke legges opp til 
etablering av flere mindre institusjoner/museer i videre arbeid. 
Fokus bør rettes mot etablerte museumsnettverk.  

Referansegruppens tydelige anbefaling er at ansvaret for 
formidling av kald krig legges til som egen del av eksisterende 
NLM i Bodø. Dette vil, etter referansegruppens syn, være eneste 
reelle og naturlige mulighet for å få gjennomført prosjektet. 

Det kan ikke etableres en driftsmodell som risikerer å slå et 
kulturminne konkurs. Referansegruppen mener at en stiftelse er 
eneste naturlig selskapsform. Dette sikrer museet frihet til drift 
og utvikling av utstillingene. Museer og kulturminnene de 
forvalter skal leve evig. Dersom det er innspill/kommentarer til 
vurderingene av ulike selskapsform er det ønskelig å få det 
oversent. 

Medlemmene i nettverket må være bærekraftige institusjoner. 
Ha egne ressurser. Ivareta faglig fellesskap mellom tidligere 
oppbrutte institusjoner. Må skje i dialog med Kulturrådet. Bære 
kostnader for aktiviteten selv. Støtten på kr 200 000 er ikke 
lenger aktuell. 

  

03.06 Videre arbeid 
OPAK/Expology arbeider videre frem mot ferdigstillelse 16. 
desember. Innledende kapitler sendes ut til referansegruppen 
for gjennomgang og innspill innen kort tid. Utkast til endelig 
rapport sendes også når den foreligger. 

  

 



Vedlegg 3 – Referat fra møte i kontaktgruppen 

 

Departement Dato Tema 

Kulturdepartementet (KUD) 

Forsvarsdepartementet (FD) 

Klima- og miljødepartementet 
(KLD) 

30.11.2015 Mandat, prosess, og behovs- og 
målanalyse  

Skisserte alternativer med lokasjon i 
Bodø Formidlingskonsept 

Organisering og driftsmodeller 
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Møtenummer 01  Referatdato 01.12.2015 

Møteleder Stein Sægrov  Referent Glenn Bjørsrud 

Møtedato 30.11.2015  Neste møtedato - 

Møtested Kulturdepartementet  Neste møtested - 
 

 Egenkontroll  Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 01.12.2015 GB  01.12.2015 KL  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Kulturdepartementet (KUD) SG Stein Sægrov Stein.Sagrov@kud.dep.no X X 
Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no X X 
Forsvarsdepartementet (FD)  Gabriel Lund Gabriel-J.Lund@fd.dep.no  X X 
Forsvarsdepartementet (FD)  Tor Herman Hagen Tor-Herman.Hagen@fd.dep.no  X X 
Forsvarsdepartementet (FD)  Jon Ole Siggerud Jon-Ole.Siggerud@fd.dep.no X X 
Klima- og miljødepartementet 
(KLD) 

 Eirik Trygve Bøe Eirik-Trygve.Boe@kld.dep.no X X 

Klima- og miljødepartementet 
(KLD) 

 Marianne Moltke-Hansen Marianne.Moltke-
Hansen@kld.dep.no 

X X 

Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no  X 
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X X 
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X X 
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no  X 
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-holter@opak.no  X 

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
01.01 

    
Innledning 
Presentasjon var oversendt på forhånd og er vedlagt referatet. 
 
Kort gjennomgang av mandatet. Det utredes 4 alternativer, hvor 
alle er lokalisert i Bodø.  
  
Status prosess. Det er gjennomført behovs- og målanalyse, 
identifisert krav/vurderingskriterier og avdekket mulighetsrom. 
Basert på dette har vi kommet frem til de fire alternativene som 
analyseres videre. 
 

 
 
 

 

01.02 Alternativer 
Etter avklaring med Kulturdepartementet jobber vi videre med 
de fire alternativene som er skissert i oversendte presentasjon. 
De fire alternativene ble presentert og diskutert i møtet. 
 
Alternativ 1 – Isfronten 1/del av opplevelsessenter 
Norsk Luftfartsmuseum (NLM) prioriterer prosjektet hvor kald 
krig blir en del av opplevelsessenteret fremfor tidligere planer 
skissert i Isfronten 1. Det er ikke arbeidet videre med Isfronten 1 
fra NLM sin side. 
Det planlagte opplevelsessenteret består av en rekke funksjoner 
som eksempelvis: 

- Ishall 
- Vindtunell, simulatorområde 
- Newton rom, stimulere realfaginteresse 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
- Lavterskel tilbud 

 

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for opplevelsessenteret 
(dekket av fylket). Videre prosess skal diskuteres i 
kommunen/fylkeskommunen i desember. 

Foreløpige planer setter av 3000 kvm til kald krig utstilling. 

Alternativ 2 – Isfronten 2 
Det beskrevne konseptet i Isfronten 2 har særlig fokus på Nord-
Norge, og konseptet vurderes slik det er fremlagt i Isfronten 2. 
Men dette, og Isfronten 1, kan likevel formidle historien for 
resten av landet hvis et av disse alternativene blir videreført. 
Dette må utvikles i videre faser. 
 
Alternativ 3a – nedskalert Anlegg 96 
Inneholder Bodø som nav/hub for distribuert formidling til ca. 5 
formidlingsarenaer knyttet til vernede Kald krig kulturminner 
rundt i Norge. Benytter halve Anlegg 96. Resten av anlegget 
fylles med andre funksjoner. Deler av det kan være 
visningsmagasiner. Antas stort behov i området for magasiner, 
eksempelvis hos Nordlandsmuseet. 

Viktig å ha fokuset på å opprettholde autensiteten i anlegget, og 
ikke fylle med for mye utstillinger. Beholde kvalitetene i 
anlegget.  

Alternativet gir også mulighet for fleksibilitet for å senere utvide 
til å benytte hele anlegget hvis behov. Trenger hele anlegget for 
å formidle hele anlegget, men man trenger ikke hele anlegget for 
å formidle den kalde krigen. 

Alternativ 3b – moderat alternativ 

Alternativet er et langt mer moderat kostnadsmessig alternativ. 
Nybygg/tilbygg. Inneholder Bodø som nav/hub for distribuert 
formidling til ca. 5 formidlingsarenaer knyttet til vernede Kald 
krig kulturminner rundt i Norge. Redusert areal for formidling. 
Foreløpig antagelser for et behov rundt 500-1000 kvm nybygg. 

Generelle kommentarer 

Investeringskostnadene presentert i møtet er foreløpige 
vurderinger basert på kvm-priser for nybygg og rehabilitering. I 
rehabiliteringen av Anlegg 96 er det lagt til grunn en full 
rehabilitering med nivå tilsvarende et nybygg. Dette for å sikre 
en levetid tilsvarende nybygg samt oppfylle alle lover og 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
forskrifter. Kostnadene er naturlig nok beheftet med stor 
usikkerhet. 

Kostnadene er ikke inkludert utstillinger og videre utvikling av 
disse. Men dette vil bli ivaretatt når totalkostnadene for 
alternativene vurderes i rapporten. 

Arealene som er oppgitt er bruttoarealer. 

Konseptene som legger opp til en distribuert formidling vil få 
større kostnader til drift ved de ulike kulturminnene. Dette blir 
reflektert i alternativanalysen. 

Stor entusiasme og vilje lokalt og regionalt for å gjøre noe i dette 
området, og museet og anlegget ligger svært sentralt til. 

Det foreligger to alternativer for flytting av dagens rullebane. Det 
ene alternativet, som ikke er prioritert/ønsket fra kommunens 
side, berører dagens Anlegg 96. 

Det bør vurderes hvorvidt en formidling av kald krig, i en aller 
annen form, vil kunne bidra til økt besøkstall for NLM. De har i 
dag et besøkstall rundt 40 000, som anses som høyt. Og det er 
usikkert hvor stort potensialet er for å øke dette. 

01.03 Formidlingskonsept 
 
Formidlingskonseptet ble presentert i møtet. Konseptet har 
fokus på å aktivisere og formidle øvrige kulturminner rundt om i 
landet, og refleksjon vil være viktig del av konseptet. 
Kulturminnene vil bli knyttet opp imot etablerte museer. 
 
Det ble gitt innspill på at det i det videre løp er viktig å kunne 
balansere formidlingen. Eksempelvis i forhold til overvåkning 
hvor det lett kan skapes en ubalansert formidling uten å få fram 
myndighetenes behov for overvåkning. Overvåkning kan 
utfordre den tillitten som er tilstede eksempelvis i Norden, og 
det kan være både politisk og militært utfordrende å finne en 
god balansegang innenfor dette temaet. Samtidig er dette en 
viktig og nær historie som det er viktig å kunne formidle. 
 
Det kan også være interessant å formidle teknologisk utvikling, 
som har akselerert voldsomt fra 2. verdenskrig frem til i dag. 
 
Det ble også gitt innspill på et mulig samarbeid med 
Turistforeningen da flere av kulturminner ligger i terrenget, og 
kan kombineres med opplevelsesturer i samarbeid med 
Turistforeningen. 
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Sak Beskrivelse Ansvar Frist 
Kontaktgruppen påpeker at selv om målsetningene retter seg 
mot unge voksne og kommende generasjoner, må vi ikke 
glemme de som har opplevd kald krig i en eller annen form, og at 
denne målgruppen også må kjenne seg igjen i formidlingen. De 
vil også være en viktig målgruppe. 
 
Når konseptet utvikles videre, vil ansvarlig museum fristilles i 
forhold til utvikling av hovedelementer det er ønskelig å ha med 
videre. Denne utredningen skal ikke legge rammer for videre 
utvikling av konsepter, men vise mulighetene. 

01.04 Organisering og driftsmodeller 
Kulturdepartementet er en naturlig eier av den videre prosessen. 
Men Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og 
Kunnskapsdepartementet er sentrale for et samarbeid i videre 
prosess. 

Museumsreformen legger opp til en samling av institusjoner og 
styrking av de større museene. Det bør derfor ikke legges opp til 
etablering av flere mindre institusjoner/museer i videre arbeid. 
Fokus bør rettes mot etablerte museumsnettverk.  

Ansvaret for formidling av kald krig bør legges til som egen del av 
eksisterende NLM i Bodø. 

Det kan ikke etableres en driftsmodell som risikerer å slå et 
kulturminne konkurs. En stiftelse vil derfor være naturlig 
selskapsform. Dette sikrer museet frihet til drift og utvikling av 
utstillingene. I dette tilfellet vil det være naturlig å legge 
formidlingen av kald krig inn under dagens stiftelse ved NLM. 

Medlemmene i nettverket for formidling av kald krig må være 
bærekraftige institusjoner. Ha egne ressurser. Ivareta faglig 
fellesskap mellom tidligere oppbrutte institusjoner. Må skje i 
dialog med Kulturrådet. Bære kostnader for aktiviteten selv.  
 

  

 



Vedlegg 4 – Referater fra interessentmøter 

 

Interessent Dato Tema 

Norsk kulturråd (NKR) 19.05.2015 
Status Isfronten-prosjektene 
Kulturrådets rolle 
Normative behov 
Støtteordninger/retningslinjer 
Organisasjonsform museer 

Forsvarets museer (FM) 20.05.2015 
FMs rolle 
Drift av Forsvarets museer 
Status Isfronten-prosjektene 
Kald krig-tematikk generelt 
Formidling, forskning, fornying, 
forvaltning – prioriteringer  

Riksantikvaren (RA) 21.05.2015 
RAs arbeid 
Fredningsstrategi 
Anlegg 96 
RAs rolle i arbeidet med 
verneplaner (innflytelse/mandat) 
Overordnete føringer 

Forsvarsbygg (FB) 29.05.2015 
FMs rolle 
Drift av Forsvarets museer 
Status Isfronten-prosjektene 
Kald krig-tematikk generelt 
Formidling, forskning, fornying, 
forvaltning – prioriteringer 

Norsk Luftfartsmuseum (NLM) 02.06.2015 
Prosjektet Isfronten-
opplevelsessenter 
Konsept «Planetariet» 
Anlegg 96 
Tomt til tilbygg/opplevelsessenter 
Byutviklingsplaner i Bodø 
Utviklingen av NLM 
Synspunkter til alternativ kald-krig-
løsning 

Bodø kommune, 
«Utviklingsprosjektet for ny bruk av 
flyplassområdet» 

02.06.2015 
Anlegg 96 
Byutviklingsplaner for Bodø 
Utviklingsprognoser for byen 
Forsvarets rolle i byen 
Bodøs internasjonale rolle/reiseliv 

Uavhengig museumsfaglig ekspert 
Jon Birger Østby 

04.06.2015 
Formidling kald krig i Norge 
Aktuelle tema for kald krig-konsept 
Anlegg 96 
Hvem har eierskap til kald krig 
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131549 Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen 
Enkeltvise møter med referansegruppe - Norsk kulturråd 
 

Møtenummer 1  Referatdato 19.05.2015 

Møteleder Glenn Bjørsrud  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 19.05.2015   Neste møtedato -- 

Møtested Kulturrådet, Mølleparken 2   Neste møtested -- 
 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 19.05.2015 KMH  Dato Initialer  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Norsk kulturråd (NKR) MS Marie Skoie Marie.Skoie@kulturradet.no X  
Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no   
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X  
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X  
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X  
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no  X 
OPAK KH Katrin Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

01 Introduksjon 

Introduksjon ved GB om vårt oppdrag.  

Isfronten-alternativene vurderes i tillegg til et evt. 3. alternativ som skal 
være mer nøkternt.  

      Dato 

02 Kulturrådets rolle, innflytelse, mandat 

Nytt for NKR å være med innholdsmessig. NKR er som regel et 
beslutningsorgan; de gir en museumsfaglig vurdering av museenes 
investeringssøknader. NKR legger til rette for at museene skal heve 
kvaliteten på sitt innhold ved å vurdere driftsstøtte. Tar inn 
museumsstatistikk fra alle museer. Fokus på konsolidering av 
museumssektoren. 

NKR får generelt inn mange søknader fra sektoren. Museet ønsker å 
øke besøksraten (60.000 i åpningsåret mot 30-40.000 nå).  

Mye politikk i sakene – KUD bruker NKR kvalitativt for en 
innholdsvurdering av søknadene. NKR skal gå gjennom alle driftsutlegg. 

Stor grad av historieinteresse i NKR – men det er ikke egentlig deres 
rolle å gå inn i innhold. Det er museenes ansvar. NKR vurderer hvilke 
tanker og planer som ligger bak museenes innhold samt videreutvikling 
av disse. 

 

 

 

 

03 Overordnet status 

Isfronten-prosjektet har gått over flere år. Vurdert av NKR i 2012-2013. 
Det ble sist sendt en oppdatering i fjor – men denne er ikke vurdert av 
NKR da det ikke ble sendt en formell søknad. (MS skal besøke museene 
i Bodø 1. juni 2015.) 
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Dynamikk i museumssøknadene: avventer før man vet hvor mye støtte 
man får fra departementet. Lokal støtte forankres først, søker så til 
staten. 

OPAK/Expology skal vurdere Isfronten 1 og 2, samt utvikle et alternativ 
3 som har et mer moderat kostnadsnivå. 

NRK mener det er tatt mange forbehold i de skisserte prosjektene. 
Trenger mer info om:  

• Grunnlag for besøk 
• Lokalisering 
• Kostnader 
• Hvor edruelig prosjektet er 

 

NKRs samfunnsrolleprogram «Museenes samfunnsrolle; demokrati, 
menneskerettigheter og refleksjon» 

(http://www.kulturradet.no/documents/10157/43f52782-8e45-4e0c-
ab23-bdb8cb0c8ff1) – hvordan museene skal ta ansvar for sin 
samfunnsrolle er opp til hvert enkelt museum. NKR mener at de skal 
gjøre en forskjell, være en synlig aktør i samfunnet. 

Vurderer søknader inn mot programmet – det kan være potensial for å 
spisse det forestående prosjektet med tanke på dette. (Mer om NKRs 
museumsprogrammer: 
http://www.kulturradet.no/stotteordninger/prosjektmidler-museum) 

Kulturminner mange ulike steder – distribusjon av disse, ta 
utgangspunkt i noe som er tidløst. Eks. «Brudd-utstilling» – testet ut 
utstillingsformer – museene gode til å ta opp tematikker, vanskeligere 
å ta opp «former» (eks. ved Oslo bymuseum). En videreføring av dette i 
samfunnsrolleprogrammet. Oppleve tematikken i nåtid – det tidløse 

KL: Fremtidens museum – kritisk blikk – interaktivitet. Museene som 
samfunnsaktør – bør utfordre dette i større grad. 

MS: Norsk Luftfartsmuseum (NLM) god koordinator for sitt 
museumsnettverk. Til sammen 23 faglige museumsnettverk i Norge – 
overlever på det å dele faginteresse. Her har NLM en viktig rolle, men 
et litt for fast program (for eksempel flybokfronten). Nettverket 
fungerer som møtested for museene med samme tematikk, stor 
interesse lokalt i Bodø. 

Det midlertidige ved ulike perioder ved Kald krig interessant. 

MS: Ønsker ikke å snakke om krigen – overordnet krig/fred-
problematikk. 

KG/KL: Enkeltindividet i sammenheng med krig. Maktfaktorer. 

Enkeltindividets opplevelser av krigen. 



REFERAT 
 

 Side 3 av 5 
Referat / Mal nr. 25 Versjon A 07.07.2014  Utskriftsdato: 21.12.2015 20:40 

Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

MS: Barn og unge hovedmålgruppen til NLM, fungerer som et 
fagsenter for tematikken – vil trekke til seg internasjonalt 
forskningsmiljø. 

04 Normative behov 

Støtter seg på St meld 49 (til tross for regjeringsskiftet). 

(MS sender linker til relevante dokumenter) 

 

 

 

 

05 Støtteordninger/retningslinjer 

NKR vurderer driftstøtte til museene gjennom søknadsprosess (se 
over).  

Har NKR en rådgivende rolle i etterkant for oppfølging? 
Sjelden, gir vurdering på søknader, trekker seg ut etter det med mindre 
det er veldig spesielle tilfeller (eks. følger opp hurtigrutemuseum), men 
ikke rådgivende rolle utover dette. NKRs hovedfokus: Drift av museene, 
hvordan de skal fungere i fremtiden. 

Fagkontakt for museene, spesielt i forbindelse med digital utvikling – 
forvaltning og profesjonalitet i sammenheng med dette. Kobling 
mellom dokumentasjon og formidling. Digitalt museum er en satsning 
fra NKR – tilgjengeliggjøring direkte – koble til en utstilling. 

Innhenting av ny informasjon gjennom utstillinger (eksperimentelt). 
Museene er blitt flinkere til å gå i dialog med publikum. Gjerne i 
forbindelse med innhenting av informasjon. 

Forskjellen mellom forvaltning, forskning, formidling og fornying har 
blitt mer utvasket.  

Samhandling viktig. En styrke å tenke på tvers – 
dokumentasjon/forvaltning – formidling. Medvirkning og utvikling som 
følge av debatt f.eks. Mange vil ha et personlig forhold til Kald krig. Det 
kommer til å strømme på med historier (f.eks. Helly Hansens 
ansiktsmasker). 

Se på en utstillingsåpning som en start i stedet for en avslutning – da 
passer det med å tenke vitensenter i Bodø – et varig samarbeid som 
kan sikre stabilitet i virksomheten. 

 

 

 

 

06 Ønsket organisasjonsform på det forestående prosjektet? 

Ikke noen spesifikke krav. NKR er opptatt av hvordan det utvikler 
arenaen (konsolidering av museene), flyten i hverdagen på museet. 
Skal være bærekraftig videre (høysesong vs. hverdag) Realistisk plan for 
hvem som skal bruke museet. Status per dags dato: slitte utstillinger 
(mener museet selv). 

Variert besøk de siste årene 49.000-38.000 i perioden 2005-2014 
(grunnet mindre konferansevirksomhet mener NLM selv). 

Jevn nedgang. Besøkende: Turistbusser, Hurtigruten, etc. 

  

07 Når forsvaret flytter til Ørland hva vil skje da?   
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NKR usikker på dette punktet, bør følge med på problemstillingen i 
denne prosessen. Ingen konkrete planer så langt – det blir et 
driftsspørsmål/forvaltningsspørsmål. Konsolidering med 
Nordlandsmuseet en løsning? 

Museene bør ha flere ben å stå på, KUD opptatt av dette. Viktig med 
gode og veldrevne museer – det skal ikke fungere bare de første 5 år. 
NKR har 60 års-perspektiv på de tiltakene de vurderer. 

08 Hvordan påvirker Norsk kulturråd innholdet i museene? 

I liten eller ingen grad, det er museenes ansvar. 

Kriterier ved søknadsbehandling: 

NKR ser på funksjon– og romprogram i konseptet. Viktig å tenke på 
dagens teknologi og den som kommer, god oppbevaringsstrategi. 

Soner for ulik grad av sikring – det å kunne bruke museet til andre 
aktiviteter (i tillegg til å sikre gjenstander). Fleksibilitet (tenke 
fremover). Statlig forsikring i temporære utstillinger – ta inn kostbare 
gjenstander? Ha en god prosess for dette for at forsikringsselskapene 
skal kunne godkjenne dette. Mye kan løses byggteknisk. 

Soner for publikum/ansatte, inngangsparti, lokalisering/plassering (for 
eks. blir en avstand på 500 meter mellom A96-NLM vurdert som lang 
avstand). 

NKR kunne vært involvert tidligere i prosessen. Kan ha innspill på 
eksempelvis lokalisering. Ønsker å legge ut vurderingskriterier for 
søknader på nett. Erfaringsmessig blir ofte arkitekter engasjert på et 
for tidlig stadium (formidling- vs. arkitektkonkurranse). 

Arkitektonisk uttrykk kan også bli hemmet sikringstiltak (magasin etc.) 
– bygg inviterer ikke inn. Viktig å vise demokratisering gjennom 
plassering og utforming av bygg. 

NKR har statistikk på driftskostnader, men ikke utstillingskostnader. 
Forekomsten av utstillingsverksteder ved hvert enkelt museum har blitt 
redusert. NKR har ingen spesielle krav her – så lenge alt skjer innen 
driftsbudsjettet (i tillegg til sponsormidler). 

  

09 Hvordan vil museum i Bodø påvirke og aktivisere alle andre faste 
minner i Norge 

Oversikt over andre aktuelle kulturminner Kald krig i Norge? 
Samarbeidspartnere? 

Forsvarsbygg/Riksantikvaren har bedre oversikt over faste 
kulturminner ellers i Norge. Lokalt ulikt hvordan man samarbeider med 
kulturminneforvaltning. 

Søknad kommet fra Helgeland museum/Helgelandsmuseet om 
tematikken Kald krig («Grønsvik fort – varm og kald krig»). (Refererer til 
Liv Ramskjær, generalsekretær i Museumsforbundet). 
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Erfaring fra kystkulturprosjekt – koble museum til 
kulturminneforvaltning. 

Første landsverneplanen fra Forsvarsbygg foreligger – kartlegging av 
kulturminner fra Kald krig. Eventuelt vern av A96 sjekkes opp? 

10 Ansvarsdeling – tematisk? 

NLM og Forsvarsmuseet – hvordan er organiseringen mellom det sivile 
og det militære? Det virker som om de går litt over i hverandre 
(militære gjenstander blandes med sivile).  

Kald krig-prosjektet er et tverrgående prosjekt (flere departementer er 
inne), med et stort budsjett. 

Hvem har ansvaret?  
Uklar ansvarsfordeling, men det er tydeligvis enighet om at prosjektet 
er viktig (gitt tilskuddet).  

  

11 Den kulturelle skolesekken – føringer i forbindelse med Kald krig? 

MS kjenner ikke til tematikken der, men kan finne det ut (DKS ikke en 
integrert del av NKR). 

Bør fokusere på overordnede temaer som frykt/makt – en mer generell 
og allmenngyldig tematikk. Kald krig er mer enn bare krigshistorie. 

  

12 Immateriell kulturarv 

Rapporterer til UNESCO, handlingsbåren kunnskap – MS: ikke relevant 
her (kunnskap er immateriell, men intervjuer ikke immaterielle). 
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131549 Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen 
Enkeltvise møter med referansegruppe - Forsvarets museer 
 

Møtenummer --  Referatdato 20.05.2015 

Møteleder Glenn Bjørsrud  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 20.05.2015   Neste møtedato -- 

Møtested 
Forsvarets museer, Akershus 
festning 

 Neste møtested -- 

 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 20.05.2015 KMH  Dato Initialer  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Forsvarets museer (FM) THH Terje Harald Holm, leder forskning 

og formidling 
teholm@mil.no 
 

X  

Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no   
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no  X 
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X  
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X  
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X  
OPAK KH Katrin Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

01 

 

Introduksjon 

Kort intro av OPAK/Expology. 

 

  

02 FMs rolle/mandat 
FM er utstillingsansvarlig for Luftforsvarsmuseet. Diskusjon om 
plassering av museet da Norsk luftfartsmuseum ble oppført i Bodø i 
1994. Spørsmålet var om Luftforsvarsmuseet skulle lokaliseres ved 
Gardermoen eller i Bodø i tilknytning til NLM (Luftforsvarsmuseet har i 
dag et studiemagasin og flyverksted ved Flysamlingen på Gardermoen). 
Den sivile delen av museet var allerede igangsatt da man begynte 
byggingen av forsvarsdelen ved NLM i Bodø. Det ble da bygget en egen 
militær utstilling, ferdig i 1995. 

I dag er NLM ett museum som består av ulike deler. Nært forhold 
mellom de ulike delene. Det er en egen forsvarsgren – FM leier av NLM. 
Høy husleie på de leide arealene i Bodø, kontrakt går ut i 2019. Et 
spørsmål om stillingsinndeling, hvor stor del av årsverkene skal FM 
dekke? 

Det gjenstandsmessige viktig del av FM, herunder bevaringsspørsmål – 
skal alt settes i stand som fra fabrikk? Musealt spørsmål til forskjell fra 
andre sektorer. THH mener bakgrunnen for fokuset på restaurering 
tilbake til original er stor grad av interesse og frivillighet i miljøet. 

Fagmilitært utvalg i Forsvarsdepartementet. Går muligens mot en 
konsentrasjon i Oslo, men ingenting er bestemt eller vedtatt per dags 
dato. Et internt utredningsarbeid pågår, og diverse rapporter er lagt 
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frem, blant annet McKinsey-rapport om effektivisering (link til rapport), 
samt rapport skrevet av ekspertgruppe som er ledet av Rolf Tamnes (link 
til rapport). 

Forsvarssjefen skal fremlegge egen rapport om situasjonen i oktober i år. 

03 Hvordan driftes museene? 

Forsvarets museer omfatter 7 enheter: 

1. Bergenhus-festningsmuseum 
2. Forsvarsmuseet 
3. Luftforsvarsmuseet 
4. Marinemuseet 
5. Norges-Hjemmefrontmuseum 
6. Oscarsborgs-museer 
7. Rustkammeret 

Utfordrende å styre seks museer fra Oslo. De samles hovedsakelig 
gjennom direktøren. 

Gjenstandsavdelingen gir direktiver for alle enheter. Ellers er det lite av 
det som skjer i Oslo som blir videreført til andre enhetene. Stor grad av 
selvstyring. I Bergen er det eksempelvis én person som styrer i tillegg til 
bistand fra pensjonister. Heller ikke stor kapasitet i Bodø, åpne/lukke-
funksjon (Anders Utgård har ansvaret ved Luftforsvarsmuseet). 

Mer avanserte utstillinger i dag enn tidligere. Eksempelvis 
Krigskorsutstillingen og 9.april-utstillingen på Forsvarsmuseet i Oslo. 
Sistnevnte fikk stor oppmerksomhet i media. Markering hvert 5. år pga. 
krigens start/slutt. 

Utstillingsekspertene fra FM sitter i Oslo, ikke Bodø. Kronologisk 
vandring som tema i Luftforsvarsmuseets utstilling. Hovedsakelig statisk 
utstilling. Store gjenstander, vanskelige å flytte. Ikke rullerende 
utstillinger til Bodø – «ligger litt utenfor» (vanlig at slike utstillinger 
rullerer mellom Oslo, Bergen, Trondheim).  

34 faste stillinger i Forsvarsmuseet. Helst plassere dem sentralt i Oslo. 
Hjelper ikke å være 3-4-5 i Bodø for å danne et sterkere fagmiljø. Det er 
tvilsomt om Forsvarsdep. vil komme til å finansiere nye stillinger i FM for 
eksempel i Bodø. 

Har FM temporære utstillinger som kan vandre?  

Har hatt slike utstillinger tidligere med bruk av videoskjerm, plakater etc. 
Ikke gjenstander fordi det gir begrensninger, mye grunnet Forsvarets 
reglement for utstilling av skytevåpen. Montertypene ofte ikke gode nok, 
de må sikres bedre – plomberes (bestemt av Forsvarsdepartementet). 
Museale utfordringer da FM er en del av forsvaret. 

 

 

 

 

04 Kjenner dere til planene til Isfronten-prosjektet? 

Har ikke satt seg godt inn i det.  

Hva er kald krig-konseptet?  
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Ikke bare fly som avskjærer fly. Hvis noe hadde skjedd ville det blitt sterk 
mobilisering i Sør-Norge. Mobilisering fra det sivile samfunn. Sivile 
kjøretøyer, husrom – rekvireringskort. Militære anlegg/lagre lett 
tilgjengelig. Heimevernet disponerte disse ressursene. 300-400 000 
skulle kunne mobiliseres på landsbasis. Bygg og anlegg i tilknytning til 
Kald krig over hele landet. Mye av dette er borte nå. 

Frykt for krigsutbrudd?  

Opplevde ikke så mye av det. Bomberom i kjelleren. Anbefalinger om 
hva en familie skulle ha. «Folkemasken». Hermetikk. Ha «byttemidler» i 
bakhånd. 

Flere som har eierskap til kald krig-konseptet nå? 

Bymuseene har blitt mer interessert. Konseptet omfatter i stor grad 
tidsvitner fra denne epoken, sivile tidsvitner/militære tidsvitner. Ikke 
enighet om at deltakere i Heimevernet har veteranstatus. Mange dyktige 
folk ble holdt hjemme den gang pga. trusselbildet, dette skiftet på 90-
tallet. Nå er oppfatningen at kun soldater med utenlandstjeneste 
kvalifiserer til å bli veteran. 

05 Kald krig mer aktuelt nå? 

Nå er det en epoke som er borte, men man kan trekke paralleller til 
dagens situasjon og Putins opprustning av det russiske forsvaret. Fant 
mye utstyr da man drev nedrustning i Øst-Tyskland. Dette sier litt om at 
det faktisk var en reell krigstrussel. Da som nå var det et poeng å vise at 
vise størrelse/styrke.  

Ulike deler av landet ble påvirket forskjellig: Kystartilleriet, fly, faste 
stillinger i Nord. I Oslo bestod mobiliseringen mer av planlegging av tiltak 
dersom noe skulle inntreffe, ikke faktisk oppførte stillinger. 

Entusiaster i privat regi, tvilsomt om innsatsen ville holdt dersom det 
hadde brutt ut krig. Men det fantes en vilje til å godta en hensikt. En 
mellomting mellom krig-fredssituasjon (kriminalsak i fredstid – 
forsvarssak i krigstid). Folkeforsvar, et kall å kunne bidra – meningsfullt å 
gjøre det. Forsvaret mer som et konsern nå. «Heimevernheltene» ble 
også en del av populærkulturen. Nå er alt hemmelig og anonymisert, 
eksempelvis går soldater kun under fornavn. 

Det å formidle Kald krig begrenses ikke nødvendigvis til FM/NLM –ligger 
under alle museumsenhetene i Norge der man formidler epoken ut fra 
hvert sitt ståsted. Det blir følgelig lokale variasjoner når det gjelder 
perspektiv og innhold. Trondheim, Bergen og Oslo litt likere, men med 
noen innholdsmessige variasjoner. I Bodø naturlig at det er fokus på fly.  
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Kald krig er ikke bare fly. Hele samfunnet var innstilt på å bidra med 
mobilisering over hele landet. Dette var en felles tankegang, i hvert fall i 
begynnelsen (1950-1960). Forsvaret har filmsnutter om oppbyggingen av 
forsvaret på 1950-tallet. Repøvelser ble et pustehull i hverdagen. Man 
hadde et masseforsvar med lavterskel for deltakelse (til forskjell fra nå). 
Det var vanskelig å komme utenom militærtjeneste under Kald krig – 
vernepliktige ble eksempelvis ansatt på museene. Et annet fokus. Ingen 
skulle ha fordeler og «slippe unna».  

Verneplikt som en rekrutteringsmåte opp gjennom historien. 

Heimevernet hadde støttespillere i politikken etter Kald krigs slutt. Ble 
trappet gradvis ned over tid etter 1990-91. Alle kunne alt før. Nå mer 
spesialiserte soldater. 

06 Formidling, forskning, fornying, forvaltning – prioritering? 

Formidling hovedsakelig gjennom utstillingsarbeid. En større del av 
midlene går med til bevaring av gjenstander, bruker litt av driftsbudsjett 
til å leie inn eksperter utenfra i forbindelse med dette. 

FM mener at de ikke er flinke nok på fornying, herunder digitalisering. 
Skulle gjerne ha engasjert en markedskonsulent. Men ting tar tid, alle 
skal sikkerhetsklareres. Per dags dato har FM digitalt museum på nett og 
blogg på biblioteket. Størst fokus på fysiske utstillinger. Det nevnes at 
Anders ved Luftforsvarsmuseet i Bodø er flink på fornying og 
digitalisering.  

Digitale hjelpemidler gir nye muligheter, men krever innsats fra FM. 
Tidsperspektiv i utstillingssammenheng – begrenset hva man får tid til å 
komme igjennom. For stort innslag av digitale verktøy kan bli for 
tidkrevende (for mye å utforske i en utstilling). 

Tilkomstrestriksjoner utenfor festningen/Forsvarsmuseet etter 22.07. 
THH mener det er uheldig at museet ligger i tilknytning til forsvaret. 

  

07 Møtet ble avsluttet med omvisning i Forsvarsmuseets Kald krig-utstilling.  

 

Et nytt vikingtidsmuseum planlegges på Bygdøy. Mange har aksjer i, og 
ønsker å påvirke, et slikt prosjekt – kan trekke paralleller til Kald krig-
prosjektet. Mer info om det nye Vikingtidsmuseet: 

http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-
eiendommer/Byggeprosjekter/Vikingtidsmuseet/Flere-fakta/ 
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131549 Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen 
Enkeltvise møter med referansegruppe – Riksantikvaren 
 

Møtenummer --  Referatdato 21.05.2015 

Møteleder Glenn Bjørsrud  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato Dato   Neste møtedato -- 

Møtested 
Riksantikvaren, Dronningens gate 
13  

 Neste møtested -- 

 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 21.05.2015 KMH  Dato Initialer  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Riksantikvaren (RA) GOG Geirr Olav Gram geirr.olav.gram@ra.no X  
Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no   
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no   
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no   
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X  
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X  
OPAK KMH Katrin M. Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

01 Introduksjon  
Beskrivelse av vårt oppdrag ved GB. 

      Dato 

02 Om RAs arbeid 

RA er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver kulturminnepolitikk for 
Klima- og miljødepartementet. Arbeidet deres omfatter sikring og bevaring av et 
representativt utvalg kulturminner i form av byggverk og anlegg knyttet til statens 
virksomhet. 

RA har i den siste tiden arbeidet med landsdekkende kartlegging og registrering av 
kulturminner fra andre verdenskrig. Ikke bare militære kulturminner, men også et 
minne-prosjekt som inkluderer alle spor. Prosjektet berører eksempelvis eks-tyske 
anlegg.  

RA samarbeider med Forsvarsbygg med kartlegging av kulturminner, og tar 
utgangspunkt i det som er utarbeidet i landsverneplan for Forsvaret ved fredning av 
bygg og anlegg for sektoren. Forsvarsbygg har utarbeidet følgende landsverneplaner 
(LPV): 

• Landsverneplan [fase I] (før kald krig) 
• Landsverneplan fase II (1945-2000) 

GOG har ikke tilgang til Landsverneplan fase II. RA skal ha nye møter med Forsvarsbygg 
om kort tid. 

Det utarbeides en landsverneplan per offentlige sektor med oversikt over historiske og 
verneverdige eiendommer som er underlagt sektoren. Utvalget av eiendommer skal 
være kartlagt og valgt ut av sektoren/eiendomsforvalteren i samråd med RA. 
Landsverneplanene danner grunnlag for eventuell forskriftsfredning i henhold til 
kulturminneloven. I tillegg skal planene inneholde oversikt over de eiendommer som 
sektoren/virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren vil verne på annen måte. 

Vernekategorier: 

1. Verneklasse 1 – Fredning etter kulturminneloven 
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2. Verneklasse 2 – Vern etter plan- og bygningsloven, ev. vern som forankres 

lokalt i sektoren/virksomheten i samarbeid med Riksantikvaren (vern i kraft 
av landsverneplan) 

Det skal utarbeides forvaltningsplan for eiendommene som er klassifisert etter 
verneklasse 1 og 2. Departementet er ansvarlig for dette arbeidet. Det er en 
forutsetning at det er enighet om vern mellom etatene. 

Forskrift om fredning. Sektorpålagt vern (verneklasse 2) har ikke egen forskrift. 
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer: 
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176726/1/SKE_forskrift.pdf 

Landsverneplanene er ikke bindene, men en veldig sterk føring. 
Forsvarsdepartementet skal følge utarbeidet plan for vern for sine historiske bygg og 
anlegg. Vern kan innskrenkes i etterkant. 

03 Presentasjon ved GOG 

(Illustrasjonsbilde: sivil krig-fred bryter) 

RAs arbeid med gjennomgang av krigsminner/kulturarv fra 2.verdenskrig. Mange 
minnesmerker fra krigen ble fjernet for å unngå at russere ville dra rundt å besøke 
disse. 

Brev fra KUD om bevaring av krigens kulturminner om viktigheten av å binde sammen 
historie med kulturminner. 

Kulturstyrelsens «Kold krig»: 

• Tematiserer perioden gjennom 33 Kald krig-fortellinger i Danmark, Færøyene 
og Grønland  

• Ingen verneplan/forslag til vern 
• Fortellingene tar for seg utvalgte anlegg som tegner et bilde av forsvaret og 

den sivile beskyttelse under Den kalde krigen 

Bevaringsbetraktninger etter St. meld. 33 

Riksantikvaren vurderer at ett objekt av hver hovedkategori bør bevares: ett 
torpedobatteri, ett 75 mm kanonbatteri og ett 120 mm kanonbatteri; i tillegg til 
enkeltelementer av landforsvarslinjen «Frøy» i Troms. 

St. meld. 35 

Oppfølging av St. meld. 16 – «Leve med kulturminner» 

Fredningsstrategi 2015 (Riksantikvaren): 

Fredningsstrategien har som hovedformål å verne et utvalg av kulturminner med den 
hensikt å ta vare på historien. Arbeidet er knyttet til 
samfunnsplanlegging/byplanlegging. Bevaring gjennom bruk ansees som viktig i så 
måte – det å betrakte kulturminnene som kilde til opplevelse og identitet. 

Strategien tar utgangspunkt i å føre statistikk på hele fredningsbestanden, finne hva 
som mangler og ta dette videre. 

Forsvarets landsverneplan fase I omfatter forsvarshistoriske anlegg. Sivilforsvarsanlegg 
hører til under justisdepartementets landsverneplan. Mangler en overordnet plan. 

Forsvarets landsverneplan fase II: 

• 126 etablissementer på 120 bygg og anlegg, verneklasse 1 og 2 (ikke bestemt 
hvordan det skal vektes) 

• Arkivmessig bevaring 
• Må være enighet om vern i alle involverte statsinstanser 

Utfordringer: 

• Verdisetting 
• Avgrensning – sektorhistorie eller allmenn historie? 
• Eierskap til kulturminnene 
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Anlegg 96 

Norsk luftfartsmuseum, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ønsker å bevare 
anlegget. 

Perspektiver: 

• Forsvar- og sikkerhetspolitikk 
• Militær og sivil beredskap. Nordområdene 
• Arkitektur og teknologi 
• Politisk engasjement og folks erfaringer med trusselbildet 

RA tar hensyn til lokale myndigheter; kommune-/fylkesnivå, ev. andre aktører som har 
interesser. Mange ser til RA fordi de har myndighet – øver et press i forhold til andre 
etater. 

Enighet mellom Forsvarsbygg og RA fordi de eier Forsvarets eiendommer, men hvis 
ikke byggene/anleggene kan leve videre, vil det være vanskelig å tvinge gjennom et 
vern. RA gir ingen midler til fredet eiendom under offentlig eierskap. Det gis midler kun 
til fredet eiendom i privat eie. 

Hvilket omfang har en ev. fredning? 

Fredningen vil ikke bli endret etter at den er vedtatt, men man kan dispensere i 
etterkant. 

04 Rollefordeling (innflytelse/mandat) 

RA arbeider ut fra et overordnet perspektiv, de har ansvar for å forvalte en 
minnepolitikk som tar for seg hele feltet. Forsvarsdepartementet har engasjert seg 
sterkt i dette tidligere, men sektorvise landsverneplaner kan bli en begrensning. En 
vesentlig del av problemstillingen vedrørende Kald krig er at temaet har en 
interdepartementalt forgrening. 

Kulturanstyrelsen (DKK) – peker ut retning/verdi på hva man skal gjøre angående Kald 
krig. Kulturrådet kunne potensielt hatt denne rollen i Norge, men her blir det en 
konflikt da de har museumsfeltet som sitt område. 

Bevarings- og fredningsspørsmål kan også håndteres gjennom fylkesapparatet som 
samarbeider med RA. Kan ha sin egen fylkespolitiske agenda (som her i det 
forestående Isfronten-prosjektet med Anlegg 96). Fylkeskommunene tar kontakt og 
foreslår eventuell bevaring/fredning av kulturminner i området, og RA vedtar. Arbeidet 
får en annen hjemmel når Forsvarsdepartementet tar kontakt. 

  

05 Overordnete føringer 

• Stortingsmelding 33 (2008-2009) – «Kultur å forsvare» – Om kulturvirksomheten 
i Forsvaret frem mot 2020 

• Stortingsmelding 35 (2012-2013) – «Framtid med fotfeste» – 
Kulturminnepolitikken  

• Fredningsstrategi mot 2020 

Riksantikvaren har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide 
fredningsstrategien, som et resultat av stortingsmeldingene nr. 16 (2004-2005), Leve 
med kulturminner og nr. 35, Framtid med fotfeste (2012-2013). Alle landets 
fylkeskommuner har bidratt i arbeidet. 

Fredningsstrategien skal ligge til grunn for hva vi skal frede fremover. Den skal si hva og 
hvordan vi skal prioritere blant nye fredningssaker, men også lede til en mer effektiv 
forvaltning som gir forutsigbarhet for eiere av fredete bygninger. 

Forsvars- og krigshistorie (første av ti prioriterte tema i strategien) 

• Forsvarslinjen mot Sverige (ca. 1640-1905) 
• 2. verdenskrig; okkupasjonsmakt og motstandskamp (1940-1945) 
• Kald krig (ca. 1945-1990) 
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• Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer: 

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/176726/1/SKE_forskrift.pdf 

06 Status Anlegg 96 (A96) 

A96 er et formålsbygg som kan være vanskelig å videreutvikle. Det er en utfordring å 
frede noe som kun kan betraktes, og ikke utnyttes ellers. Alternativet vil være å mure 
igjen anlegget, og sikre det. Utgift ved bevaring? Avfukting kan være et problem i 
fjellanlegg som A96. Det kan derfor tenkes at anlegget er lite egnet til flyoppbevaring. 
RA synes A96 er et interessant anlegg, men en evt. fredning avhenger av realisme, 
hvordan det er mulig å utnytte anlegget videre. 

Finnes det andre liknende anlegg fra den kalde krigen? 

Det finnes et fjellanlegg i Bardufoss, men ikke like stort som A96. Uklart om dette skal 
brukes til allmennhetsformål eller om det skal fortsette sin funksjon i forsvaret. 

Man har et klart potensiale for formidling av Kald krig i nord. Det er et strategisk 
område i denne sammenheng, med en stor flybase. Det kan være attraktivt i 
forbindelse med opplevelsesturisme. 

Politikk kontra forvaltning 

Staten skal ha overblikk, ikke nødvendigvis forvalte fredete bygg og anlegg.  
Scenario: Fylkeskommunen kjøper A96. Da kan man få støtte dersom man vedtar 
fredning (etter regler for fredning av privat eiendom). Likevel kan det å forvalte 
anlegget bli kostbart. Usikkert om et eventuelt kjøp fra FKs side vil komme under 
bestemmelsen om privat eiendom. 

Nasjonale festningsverk omfatter anlegg som forsvaret selv tar vare på. Vet ikke 
omfanget på dette, eller deres budsjetter. Dersom A96 kommer under denne 
ordningen vil de ta over driften av anlegget. NLM vil i så fall bli leietaker. 

Finnes det andre referanser – liknende fjellhaller i Norge? 

Mulige sammenlikninger er kraftverk, men disse er i drift, så det blir en annen ting. 

Planen fra RAs/Forsvarsbyggs side er at det er ett anlegg fra Den kalde krigen som skal 
bevares. RA har ikke sett tall på istandsetting/årlig drift for A96, men passer i 
utgangspunktet inn i planen om å ta vare på anlegg fra denne tidsperioden. Anleggenes 
sentrale rolle forklares med at epoken ofte refereres til som «de store anleggenes tid». 
Det bygges ikke liknende anlegg lengre da Forsvaret baseres på en annen 
beskyttelsesstrategi. 

Flytting av hovedflyplass – vil det ta virksomheten bort fra Bodø? 

RA er ikke sikker på dette punktet. Det er ikke sagt hvordan man vil utnytte 
eksisterende anlegg på flyplassen. Det er uansett lite gunstig for A96 at det ligger i 
andre enden av flyplassområdet. 

  

07 Avslutningsvis 

Tilgjengelighet/publikumsvennlighet viktig ved vurdering om fredning? 

Tilgjengelighet representerer et viktig aspekt når RA vurderer kulturminner, da man tar 
potensiell bruk med i betraktningen. Eksempelvis ble det i forbindelse med Frøy-linjen i 
Troms valgt ut det kulturminnet som var lettest tilgjengelig, ikke nødvendigvis det mest 
komplekse eller det mest representative minnet. Tilgjengelighetsstrategi kan gi 
begrensinger for hva som kan fredes. 

Stemmer det at det ble holdt et nettverksmøte/seminar for kort tid siden? 

Ja, det ble holdt en samling for representanter fra RA og fylkene/kommunene 
angående andre verdenskrig for å diskutere hva som skal vernes/forvaltes med ønske 
om å få plass en veileder. Fylkene/kommunene spiller en viktig rolle i dette arbeidet 
ettersom krigsminner kan dukke opp ved tilfeldigheter – man må ta hensyn til 
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krigsminner når man støter på dem. Det finnes ikke nødvendigvis allmenn bevissthet 
rundt dette i alle kommuner i dag. 

RA har ikke anledning til å lage en samlet oversikt over alle tema. Veilederen skal gi 
føringer, men vil ikke bli det samme som en overordnet verneplan. Veilederen er per 
dags dato kun på et skissestadium/punktstadium («Hva skal vi sortere etter?»). 

Hvis man skal gjøre en liknende fredningssatsning for Kald krig som for andre 
verdenskrig, når vil eventuelt det kunne skje? 

Det kan tenkes at man får ekstra ressurstilgang/mobilisering ved markering av 70 år for 
opprettelsen av NATO for eksempel. 

Benytter RA digitale plattformer? 

RA har en database for kulturminnesøk. Dette for å øke kunnskap om kulturminner, og 
gi verdi, samtidig som det gir en viss beskyttelse ved bevisstgjøring omkring minnene. 
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131549 Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen 
Enkeltvise møter med referansegruppe – Forsvarsbygg  

 
Møtenummer --  Referatdato 29.05.2015 

Møteleder Glenn Bjørsrud  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 29.05.2015  Neste møtedato -- 

Møtested Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5   Neste møtested -- 
 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 29.05.2015 Initialer  Dato Initialer  Dato Initialer 
 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Forsvarsbygg (FB) MO Marte Oftedal marte.oftedal@forsvarsbygg.no X  
Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no   
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X  
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X  
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X  
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X  
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

01 

  

Introduksjon 

Beskrivelse av OPAKs/Expologys oppdrag ved GB. 
 

      Dato 

02 Forsvarsbyggs rolle, innflytelse, mandat 

Forsvarsbygg (FB) er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som 
bygger, forvalter og avhender eiendom for Forsvaret. FB har også en 
portefølje av festninger som er underlagt sektorens ansvar. 
Forsvarets museer ligger ikke under Forsvarsbygg, de er del av den 
militære organisasjonen, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, 
FAKT. (FB er delt inn i totalt seks forretningsområder: Forsvarsbygg 
utvikling, Forsvarsbygg utleie, Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, 
Forsvarsbygg futura, Skifte eiendom, og Forsvarsbygg fellestjenester.) 

Forsvarets kulturminneprosjekt (FKP) var et samarbeidsprosjekt 
mellom Forsvarets bygningstjeneste, Riksantikvaren og 
Forsvarsmuseet. Posjektet resulterte i Landsverneplan for Forsvaret 
ferdig i 2000 (første del av landsverneplanen). Denne planen tok i 
liten grad for seg  anlegg fra Den kalde krigen. I 2010 ble det gjort en 
videre vurdering av Forsvarets kulturminner – etter RAs anmodning 
ettersom en del anlegg skulle avhendes. 

Anlegg knyttet til Den kalde krigen foreslått for vern (2010): 
• Meløyvær, kystfort (fredet 2013) 
• Herdla, torpedobatteri  
• Bolærne, kystfort ( Nøtterøy) (en kanon og militærhistorisk 

landskap, dvs at rester og spor av militær virksomhet får bli 
liggende og ikke fjernes.  n men åpninger støpes f. eks. igjen). 

• Frøy-linjen i Troms – et utvalg anlegg foreslått fredet.  
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Forsvarsbygg utarbeider fredningsdokumentasjonen i alle disse 
sakene for Riksantikvaren  
 
LVP I omfatter også enkelte andre anlegg fra den kalde krigen; 
bl.a. Oddane fort som ble fredet i -mai 2015) – anlegget er 
egentlig en del av LVP 1 (flere anlegg inkludert i LPV 1 ble fredet i 
2004). I utgangspunktet et eks-tysk anlegg, men i aktiv bruk av 
Forsvaret i hele etterkrigstiden.  

FB har i forbindelse med arbeidet med fredning av Oddane laget en 
omfattende forvaltningsplan (MO ettersender utdrag). LVP 2 er per 
nå i en bearbeidingsfase, forslag til vern har vært på høring, deler av 
utvalget er gradert/begrenset. (MO oversender informasjon). 

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk er en egen enhet i FB som har 
ansvar for forvaltning og utvikling av festningsanlegg og 
grensebefestninger. Enheten består også av kulturminnerådgivere 
som gir kulturminnefaglig bistand både til Forsvaret og andre statlige 
eiendomsforvaltere. 

De nasjonale festningsverkene omfatter: 
• Akershus festning 
• Austrått fort 
• Bergenhus festning 
• Fredrikstad festning 
• Fredriksten festning 
• Fredriksvern verft 
• Hegra festning 
• Karljohansvern 
• Kongsvinger festning 
• Kristiansten festning 
• Møvik fort 
• Oscarsborg festning 
• Trondenes fort 
• Vardøhus festning 

 

03 Status vern av anlegg fra Den kalde krigen 

Hva er omfanget av verneplan 2? 

Ca. 120 verne objekter fordelt på verneklasse 1 (fredning og 
verneklasse 2 (bevaring). I tillegg er en stor andel objekter er henstilt  
til dokumentasjon for arkivmessig bevaring. Denne formen for 
bevaring er et nytt virkemiddel i sammenheng med kulturminnevern, 
der man fokuserer på dokumentasjon fremfor fysisk vern. 

LPV 2 omfatter et bredt spenn av anlegg fra Den kalde krigen: 
radarstasjoner, samband, overvåkning, ammunisjonslagre, verksted, 
etc. Anleggene er spredt over hele landet, ikke bare i nord: gardeleir 
på Huseby, flyvirksomhet på Rygge, rep-senter på Kongsberg (MO 
ettersender liste over anlegg som er ugradert). 
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Omtrent halvparten av landsverneplanen fokuserer på 
dokumentasjon, ikke fysisk vern. FB har hatt tett dialog med RA i 
utarbeidelsen av planen. Viktig ikke å ha for omfattende verneforslag, 
det skal være en realisme i utvalget. Nøktern innstilling til anlegg som 
Forsvaret ikke skal beholde. 

 

Verneklasse 1 – Objekter som har høyest verdi og foreslås fredet. 
Forsvarsbygg utarbeider LVP i samarbeid med RA, leverer videre til 
Forsvaret, som i sin tur vedtar eventuell fredning. Ingen øremerkede 
midler til offentlige bygg og anlegg som er fredet, kun til private. Det 
vil si at fredning av FBs bygg og anlegg ikke vil gi økonomiske fordeler. 
FB har som oppdrag om å ivareta og formidle festningene, ikke noen 
andre anlegg som Forsvaret ikke har behov for. FB har et smidig og 
nært samarbeid med RA. Ikke et krav om å frede hele anlegg, 
fredningen kan omfatte kun eksteriør og deler av interiør for 
eksempel.  

Verneklasse 2 – Objekter med litt lavere verdi enn objekter i 
verneklasse 1. Sikres gjennom plan- og bygningslov. Selv om en del 
anlegg fra etterkrigstiden er innunder VK 2 er det likevel mange 
viktige anlegg fra denne perioden. Flere av dem er tilordnet VK 2 fordi 
de er på leid grunn, og skal gis tilbake til eier dersom Forsvares bruk 
opphører. RA ønsker ikke frede ved statlig forskift anlegg som er på 
leid grunn. FB forvalter dem så lenge de er i Forsvarets bruk. For en 
del anlegg vet ikke FB hva som skjer ved endt bruk, men det er 
etablerte prosesser for gjennomføring av avhending. Kystfortene 
nevnt ovenfor skal avhendes. Man har satt i gang prøveordninger 
med lokale museer, for å finne ut om det er en brukbar modell. 1-2 
års prøveperiode på slike anlegg, der FB er avhengig av at andre 
ønsker å overta og har mulighet til å forvalte. Ikke alltid lett å finne 
nye forvaltere selv om det er «gave» i utgangspunktet. FB er i dialog 
med museene i prøveperioden. Et eksempel er Oddane fort hvor man 
har en privat grunneier. Dette anlegget ble fredet i mai i år. Å få 
grunneier til å akseptere fredning er en vanskelig prosess. FBs mandat 
er å kvitte seg med det FD ikke trenger. Enheten FB Skifte eiendom 
arbeider aktivt med dette, og tar ansvar for at kulturminneverdier 
sikres ivaretatt ved eierskifte. RA baserer fredningssakene på 
dokumentasjon fra FB. Lite avhendingsvirksomhet i Forsvaret per nå, 
da man i stor grad har gjort seg ferdig med en slik omstillingsprosess. 

 

04 FBs rolle når det gjelder formidling 

LVP 1 ligger på nett, ikke så fancy, men tilgjengeliggjort til formidling 
og dokumentasjon av verneutvalget (www.verneplaner.no). LVP 2 vil 
også ligge på nett (bortsett fra det som er gradert). Dokumentasjon i 
minimum i nettformat. Det er utarbeidet artikler for hver 
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forsvarsgren som vil bli publisert som del av LVP II, FB håper å også få 
publisert dette som et bokverk som tar for seg forsvarsvirksomhet 
under Kald krig (forhåpentligvis ferdig i 2016). FB bruker Forsvarets 
museer (FM) som rådgivere/konsulenter i landsverneplan-arbeidet. 
FB betaler FM for bidraget til LVP II. FM stilte ressurser til disposisjon i 
forbindelse med LVP 1. 

 

05 Status Anlegg 96 

FB mener det er et veldig interessant og viktig anlegg. Imidlertid er 
det stor usikkerhet knyttet til videre utvikling av området rundt A96 
(flyplassen i Bodø). Forsvaret skal trekkes ut av Bodø, kampflybasen 
skal flyttes til Ørland. I LVP 2 foreslår FB A96 dokumentert, ikke fysisk 
vernet, og at et liknende fjellanlegg på Bardufoss fra Den kalde krigen 
fredes. Anlegget i Bardufoss er basert på et liknende konsept; 
garasjering av fly. Det er i god stand, og rimelig autentisk. Slik står 
planforslaget per dags dato, og FB skal oversende det til FD for 
endelig beslutning. RA har engasjert seg i saken, men er også opptatt 
av realisme når det gjelder videre forvaltning. RA vil trolig avvente 
ytterligere utredning av flyplassutviklingen før det tas endelig stilling 
til fysisk vern. Flyplassområdet er ikke satt i salgsprosess enda. Det er 
forventet at Forsvaret trekker seg fra flyplassområdet innen 2020. 
Hva som skjer videre med Bodø flystasjon vil ha stor betydning – vil 
det komme rullebane der A96 er? Må A96 fjernes? evt vern vil kunne 
blokkere for fremtidig flytting av rullebane. 

Prosess for avhending og valgt løsning for ev sikring/stenging av A 96 
er ikke besluttet. Et alternativ er å skru av strøm og mure/stenge 
igjen.  FB har uansett ikke midler til å forvalte A96. Forsvarsbygg har 
valgt anlegget på Bardufoss med begrunnelse i at det sikrer den 
fremtidige forvaltningen av denne type anlegg ved at anlegget er i 
bruk og ligger på militært område. For anlegget i Bodø er det knyttet 
store kostnader til ev istandsetting og videre drift. 

  

06 Samarbeid med/interesse fra Bodø/Nordland fylkeskommune?  

Både kommunen og fylkeskommunen har uttrykt sterk uenighet til 
FBs avgjørelse om å ikke foreslå fysisk vern. Høringsuttalelser viser 
dette. Men FB har gjort et grundig arbeid, med støtte fra RA som 
understreker at et verneforslag må være bærekraftig. 

Er det gjort konkrete kostnadsvurderinger? 

Tilstandsanalyser er utført (på oppdrag fra NLM), dokumenterer hva 
det vil koste å istandsette anlegget. FB anslår ut fra sine 
tilstandsvurderinger kostnad i størrelsesorden 30- 40 mill. NOK.  

Konkret interesse fra Bodø/Nordland om overtakelse? 

Nei, ikke noe annet enn Isfront-prosjektet. FB kjenner ikke til at det er 
ikke fremlagt en konkret plan for ev. overtakelse av anlegget. FB må 
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ha et realistisk forslag for videre forvaltning.  

Hvorfor så stort fokus på fredning? 

Fredning er i seg selv ikke bestemmende for videre bruk eller 
eierskap. Det følger heller ingen penger med en eventuell fredning. 
RA er tydelige på at de freder ikke uten FBs samtykke da anlegget er i 
FBs eie.  Det er per nå ikke presentert noe realistisk alternativ til 
videre forvaltning. 
 

07 Andre alternativer? Andre lokaliteter/distribusjon? 

Alle de ovennevnte anleggene er midt i hjertet av kald krig. Det er 
allerede initiert museal formidling av flere av dem (MO sjekker 
informasjon nærmere). For Oddane fort er det initiert et samarbeid 
med kommune/fylke, endelig løsning for formidling er imidlertid ikke 
konkludert. Anlegget har en spesiell historie, det er bygget på 
privat/leid grunn.  Oddane fort er et anlegg der man antakelig kan 
gjøre mye for formidling, det er godt egnet for det formålet. 
Dokumentasjon på FBs kystfortanlegg fra Den kalde krigen er 
oversendt til RA (denne kan vi få tilgang til – ettersendes?) 
 

  

08 Har FB bistått sivilforsvaret? Hvilken rolle kan sivilforsvaret ha i 
sammenheng med Kald krig?  

Sivilforsvaret er underlagt Direktorat for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) og hører til under Justisdepartementet. FB har 
bistått dem med utarbeidelse av landsverneplan og 
forvaltningsplaner (FP), som er en mer detaljert plan enn LVP. FP gir 
oversikt over hva som er søknadspliktige tiltak, hva går man til RA 
med, etc.  Flere av Sivilforsvarsleirene er dokumentert for arkivmessig 
bevaring, i forbindelse med avhending av DSBs eiendom. 

Britt Skatvedt – evt kontaktperson i DSB. 

 

  

09 Dokumentering av objekter – hva innebærer det?  

Bilder, beskrivelser, etc. (MO ettersender informasjon om dette) 
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10 

 

Mulige tema Kald krig: Overvåking, kommunikasjon, ubåter 

(Merke på telefon: «Du snakker, hvem lytter?») 

A96 atombombesikker – hva med Bardufoss? Noe som oppleves i 
anlegget? MO har ikke detaljkunnskap, må ev undersøkes nærmere. 

 
KG om oppdraget vårt: Kald krig et dagsaktuelt tema, fokus på 
fremtidig utvikling. Det bør være et kommunikasjonskonsept som kan 
gjelde i lang tid fremover. Finne relevans for unge mennesker i dag, 
ikke bare gjenbesøk til en tidligere epoke. Mulige tema: manglende 
dialog/kommunikasjon, mistolkning, mistenksomhet, frykt – 
universelt. Makt spesielt interessant. Dagsaktuelle samlingssteder for 
diskusjon og dialog. I tillegg skal Isfronten-alternativet og A96 
vurderes. 
 

  

11 Alternative kulturminner som bør trekkes frem i sammenheng med 
Kald krig? 
 
Anlegg i Nord-Norge er selvsagt viktige. Eksempelvis Frøy-linjen, 
anlegg primært i Storfjord kommune. 
– Beliggenheten er spredt. Troms fylkeskommune har hatt et prosjekt 
om krigsminner. Her er det stort engasjement for større vern enn FB 
har plukket ut. Meløyvær ligger også i Troms.  
 
Flere i FB som jobber med temaet kald krig. Roberta Havran i FB har 
jobbet særlig med Kystfortene. Havran er leder for ICOFORT-
komiteen, (komite innenfor ICOMOS, et internasjonalt faglig nettverk 
rådgivende for UNESCO) ICOFORT arbeider bla. rundt temaet Kald 
krig.   
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131549 Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen 
Enkeltvise møter med referansegruppe – Norsk Luftfartsmuseum 
 

Møtenummer --  Referatdato 02.06.2015 

Møteleder Erling Kjærnes  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 02.06.2015   Neste møtedato -- 

Møtested Norsk luftfartsmuseum, Bodø   Neste møtested -- 
 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 02.06.2015 KMH  Dato Initialer  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Norsk Luftfartsmuseum (NLM) EK Erling Kjærnes, direktør ek@luftfartsmuseum.no X  
Norsk Luftfartsmuseum (NLM) KLK Karl L. Kleve, konservator og 

prosjektleder 
klk@luftfartsmuseum.no 
 

X  

Norsk Luftfartsmuseum (NLM) 
Norsk Luftfartssenter Bodø AS 

TCA Tomas Colin Archer, styreleder i 
stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum 
og Norsk Luftfartssenter Bodø AS 

   

Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no   
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X  
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X  
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no X  
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X  
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

Besøket startet med befaring i Anlegg 96, samt omvisning i museets militære og sivile utstilling. 

 

01 Prosjektet Isfronten «opplevelsessenter» 

Mulighetsstudie skal være ferdig juni 2015. Samarbeid mellom Bodø 
kommune (Bodø Spektrum), First Scandinavia og NLM. Tomt håndgitt 
vederlagsfritt. 

Det er planlagt 3000 kvm til Kald krig-utstilling. 

Opplevelsessenteret er et rent komme kommersielt prosjekt som 
uansett vil bli realisert. Spørsmålet er om det blir med eller uten Kald 
krig-utstilling og dermed statlig støtte. Bodø har lagt inn en ishall i 
forslaget, som er lovet Bodøs innbyggere. Ishallen er allerede prosjektert 
med kostnad 60-70 mill. kr. 

Høyere krav om museenes egeninntekt fra departementene. Dette har 
NLM tatt utgangspunkt i ved utvikling av prosjektet nytt 
opplevelsessenter. 

Stort behov for innendørstilbud i Bodø. Turistnæring og Bodø kommune 
veldig interessert i gjennomføring av prosjektet. 

      Dato 
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Tett dialog mellom NLM og fylkeskommunen. FK ønsker å tegne inn 
skole i nybygget for utdannelse innen flymekanikk/flyteknikk. Dette blir 
beskrevet som utfordrende, da det vil ta mye plass i nybygget. Avgjørelse 
kommer i desember 2015. Hvis nei vil man legge til rette for skole i eget 
bygg i enden av museet som kobles til museet (enden av det sivile 
delen). 

 

Konseptskisse 

Bygget består av 3 etasjer, forbindelse med gang til det opprinnelige 
museet. Ønsker å integrere et tredje eksisterende bygg som ligger på 
andre siden av veien, vest for dagens museumsbygg. Evt. leie ut/selge 
dette bygget, og bruke midlene til nybygget. 

Skissen viser at man ønske å koble sammen museet med hallen til Bodø 
Spektrum som ligger på nordsiden, via nybygget. 

Det er planlagt å ha en restaureringsdel på baksiden av nybygget, vendt 
bort fra publikumsinngang. 

Ønsker å installere vindtunnel (lik den som finnes på Voss). Har funnet at 
det er stor markedsinteresse for dette. 

 

Besøksgrunnlag? 

Bodø Spektrum huser store nasjonale arrangementer, 550.000 
besøkende i året. Ishall vil trekke mye folk. Refererer til ishall i Tromsø 
som måtte utvides etter hvert pga. stor publikumsetterspørsel. Kalle 
ishallen «Isfronten»? 

 

En realfagssatsning 

Ønsker tettere samarbeid med akademia – Bodø VGS benytter museet 
og dets tekniske utstyr/verksted i dag. FIRST Scandinavia/Newton-
prosjekt («show-rom») vegg i vegg. Newton vil da bli leietaker. 

Videre er det planlagt å investere i simulator for opplæring og 
sertifisering. Mulig samarbeid med Boeing for å få til simulatorrom i 
nybygget. Skal presentere planene om opplevelsessenteret for dem om 
kort tid (juni 2015). 

 

Fokus på teknologi og et lavterskeltilbud for publikum 

Kald krig og teknologiutvikling – hånd i hånd, «teknologikappløpet». Slik 
man kan trekke paralleller til i dag (overvåkingsteknologi). 

Legge opp til lavterskelinngang – for å få publikum inn i museet. Fokus på 
det kommersielle. Tiltrekke så brede publikumsgrupper som mulig. 
Utvider rekkevidden når det gjelder potensielle konkurrenter; 
opplevelsesparker for eksempel. 
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City Nord – ønsker å gjøre det til en destinasjon (New Castle-tankegang). 
Bodø er en «hub» (et knutepunkt for gjennomreisende til/fra Lofoten, på 
vei med Hurtigruten). Avhengig av å «holde på folk» for å kunne klare 
seg økonomisk. 

 

Hva vil være formidlingskonsept for Kald krig-utstilling i 
opplevelsessenteret? 

Har ikke landet på formidlingskonsept for Kald krig-utstillingen i 
nybygget. Ikke nødvendigvis kun fokus på fly/luftfart, da nybygget vil 
være mer løsrevet fra temaet. Stor forskjell fra alternativet med bruk av 
kulturminnet A96, da det ikke vil være fokus på det autentiske. Nybygget 
vil imidlertid være mindre, rimeligere, etc.  

Åpner opp for også å ta utgangspunkt i et mer humanistisk ståsted, om 
hvordan samfunnet i sin helhet ble endret under den kalde krigen, 
herunder den sivile mobiliseringen og beredskapen (det har vært lite 
fokus på dette frem til nå). Færre som husker/minnes det totale 
mobiliseringsbildet. Dette til tross for at en liknende trussel fremdeles er 
aktuell i dag. 

 

Andre muligheter for kommersiell virksomhet i opplevelsessenteret 

Mangel på parkeringsplasser i nærområdet, som i hovedsak består av 
kommersiell virksomhet. Kjøpesenteret City Nord er veldig interessert i å 
utvide sin parkeringspark – og representerer dermed en potensiell 
investor/finansieringskilde for prosjektet. 

 

Det er videre behov for et større auditorium i nærheten av Spektrum. 
Hallen trekker store arrangementer der det ofte er behov for et 
samlingssted utover det idrettsanlegget kan tilby. 

Ønsker å videreutvikle Bodø som et senter for sikkerhetsmiljø innen 
luftfart, med vekt på simulatormiljø. Universitetet i Nordland har til 
sammenlikning fokus på maritimt sikkerhetsmiljø.  

NLM er sikker på at det vil være publikumspotensial for de kommersielle 
planene. 

 

Vil opplevelsessenteret i realiteten være et vitensenter?  

Nei, det vil det ikke. Det vil være et annet fokus på opplevelse og læring. 
Elevene forbereder seg i klasserommet, før de kommer til 
opplevelsessenteret med lærer og gjennomfører en oppgave. Det vil ikke 
være et vitensenter i klassisk forstand. Newton stiller lokaler til 
disposisjon. Konseptet «Newton-rom» som er utviklet av FIRST 
Scandinavia, er nå blitt hensyntatt i statsbudsjettet og vil dermed 
komme inn i skoleplanen etter hvert. 
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02 Konsept «Planetariet» 

Tar utgangspunkt i radarkuppel som eies av Avinor. Denne har ingen 
kobling til museet. NLM har hatt dialog med Avinor, og foreslått å lage et 
planetarium tenkt som en ren turistattraksjon. Snøhetta har laget en 
skisse for konseptet. Skissen viser kuppelen som et monter (kuppelen er 
egentlig en museumsgjenstand). Prosjektet gir Avinor mulighet til å vise 
seg frem, med fokus på utvikling innen teknologi, eksempelvis «remote 
tower». 

Men investering og realisering av planetarium-prosjektet ligger ikke hos 
NLM. Avinor blir nødt til å ta hele regningen. Planetariet vil bli priset i 
forhold til nybygg, avventer avgjørelse på dette.  

 

  

03 Anlegg 96 

Det foreligger tverrpolitisk enighet om vern av A96, noe som er 
interessant med tanke på spørsmål om eierskap. 

Det er diskutert mange ulike løsninger om bruk av anlegget (ikke 
nødvendigvis museum). Kan det eksempelvis bli brukt som 
idrettsanlegg? Uansett eventuell fremtidig bruk vil det kunne ha et stort 
publikumspotensial på lang sikt grunnet flyttet av flystasjonen. Forventer 
stor utvikling i nærområdet rundt A96. Det skal bygges en «smart 
city»/«smart airport». Hovedåren til den nye flyplassen er planlagt å gå 
langs med anlegget. Se anlegget i lys av «venteopplevelsen» på 
flyplassen – kan gjøre ventingen meningsfull ved bruk av anlegget.  

 

 

 

 

 

04 Andre alternativer for tomt mellom NLM og Bodø Spektrum? 

Den må brukes til kulturelle formål. NLM har fått penger av 
fylkeskommunen for å gjøre utredning. Det er planlagt et 
opplevelsesorientert og selvstendig prosjekt som skal bære seg selv. 
Svarer på departementets krav om utvikling av museene (jf. St.meld. 49):  

• Opplevelsesorienterte 
• Egenfinansierte 

 

 

 

 

 

05 Status A96 mtp. den nye flyplassen? 

Flyplassen er planlagt ferdigstilt i 2025.  

Det har blitt presentert en løsning om transport mellom museet og A96. 
Flytting av rullebanen sørover på Bodø-halvøyen vil ikke forhindre en slik 
løsning.  

Vil det være aktuelt med en egen inngang til A96?  
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Et eventuelt shuttlesystem vil kreve liten grad av fysiske inngrep i 
naturen. Men etter hvert kan det bli mer aktuelt med egen inngang. 
Ønsker å velge den løsningen som er mest hensiktsmessig, omgivelser og 
driftskostnader tatt i betraktning. 

 

06 Godt samarbeid i Bodø 

Store byutviklingsplaner for Bodø, med satsning på å inkludere byens 
ulike interessenter og aktører. Dette med bakgrunn i et felles 
engasjement som oppstod da det ble besluttet at kampflybasen skulle 
flyttes fra byen. Det oppleves at fellesengasjementet lønner seg. 
Eksempelvis stiller universitetet seg positiv til planene fordi byutviklingen 
vil føre til at man tiltrekker seg flere innbyggere og dermed flere 
studenter potensielt sett. Det blir med andre ord en vinn-vinn-situasjon 
å støtte oppom byutvikling og befolkningsvekst. 

 

  

07 Utvikling av Norges nasjonale luftfart 

Det å legge Norges nasjonale luftfartsmuseum til Bodø var en politisk 
avgjørelse. En avgjørelse som ble tatt gitt byens rike luftfartshistorie. Det 
er imidlertid en utfordring å være et nasjonalt senter i utkanten av 
landet. Likevel presiseres det at det finnes et potensial for videre 
utvikling og satsning i Bodø – det er en vekstby og en relativt stor by i 
Nord-Norge. Problemstilling satt på spissen; Gardermoen har også en 
flyutstilling, men denne har et årlig besøk på bare 15% av NLMs 
besøkstall. Relativt sett ligger NLMs sentralt til med kort vei til Bodø 
lufthavn. 

 

  

08 Hvordan stiller NLM seg til et tredje, mer kostnadsbesparende 
alternativ? 

De forstår bakgrunnen for ønsket, men mener at en satsning uansett kan 
ende opp med å bli dyr hvis man skal gjøre noe på eksisterende anlegg 
(andre enn A96). Det er også mulighet for mange interaktive løsninger 
med et lavere kostnadsnivå, men hvor mye av den autentiske historien 
vil man i så fall bevare? 

Dersom man bruker den samme investeringssummen som Isfronten 
krever (ca. 300 mill. kr) vil man gjerne få til et bra konsept. Men usikker 
på utfallet dersom man fokuserer på et vesentlig mindre kostbart 
alternativ. 

  



REFERAT 
 

 Side 6 av 7 
Referat / Mal nr. 25 Versjon A 07.07.2014  Utskriftsdato: 21.12.2015 22:34 

Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

Et sentralt ønske for løsningen (uansett hva denne måtte være) er å 
legge til rette for et senter der kompetansen er samlet. NLM mener 
dette er avgjørende for utviklingen luftfartsmiljøet, til tross for at det har 
vært et neglisjert tema i Norge. Se til Sverige og Danmark for eksempel. 
Sammenliknet med initiativene der er det ingenting som er tatt tak i, 
ingenting som er koordinert mellom museene i Norge. En slik 
underkommunisering representerer en stor del av problemet med det 
tredje alternativet. Ingen andre museer som har tatt eierskap om temaet 
Kald krig, bortsett fra kystfortene til en viss grad.  

Hva tenker dere om NLM som eventuell prosjekteier i Kald krig? 

Det er et alternativ. Samarbeidspartnerne til NLM ønsker dette 
(nasjonalt/internasjonalt). NLM som en «hub» i alternativ 3 vil kunne 
være aktuelt ettersom museet tar utgangspunkt i sentral Kald krig 
historikk da hele den norske luftfarten er basert på Kald krig.  

 

09 Synspunkter om prioritering ved bevaring av krigsanlegg, herunder A96 

Hvorfor bevaring av Akershus festning og ikke A96?  

Kald krig representerer en av de mest sentrale delene av norsk 
forsvarshistorie. Det foreligger enighet om at det er viktig å bevare 
monumenter fra den kalde krigen, og NLM mener ikke at det bare er A96 
som bør bevares. Men tilgjengelighet er en stor utfordring når det 
gjelder bevaring og videreformidling av krigsanlegg. Eksempelvis 
spørsmål om å bevare NIKE-leir i Trøgstad.  

(Innslag om A96 i serien «Hemmelige rom» på NRK 
http://tv.nrk.no/serie/hemmelige-rom/MDSP14005315/sesong-
1/episode-4) 

Forsvarets fotavtrykk i sivilsamfunnet er fraværende, viktig å trekke 
dette aspektet frem ved utvikling av konsept for dokumentasjon og 
formidling av Kald krig-historien.  

Spørsmålet om bevaring er knyttet til akademia. Dermed blir 
forskningsaspektet viktig. Ønske om å bygge opp kompetanse for å ta 
imot henvendelser nasjonalt/internasjonalt. Må kunne matche våre 
naboland. Sette det på spissen: Kan man tenke fremover – se 
eksempelvis A96 i et fremtidig aspekt – terrorisme, noe som vil inkludere 
det sivile samfunn? 

Mange anlegg bygget som sikret mot NBC-våpen (Nuclear-Biological- 
Chemical).  

Potensielle tema: 

• Teknologi og utvikling 
• Testing 
• Kommunikasjon, feilinformering 
• Forholdet mellom Russland og Norge i dag: 

o Studentutveksling mellom Russland og Norge 
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o Bodø/Nord-Norge representerer møteplass for russisk 

turisme (interessert i kald krig) 
o Likheter mellom landene: Bosetting av grenseområder 
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131549 Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen 
Møte med interessent – "Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet" i Bodø kommune 
 

Møtenummer --  Referatdato 02.06.2015 

Møteleder Kari Gjetrang  Referent Katrin Mjeldheim Holter 

Møtedato 02.06.2015  Neste møtedato Dato 

Møtested Team Bodø Kf, Prinsens gate 113A 
8005 Bodø  Neste møtested  

 

 Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 
 09.06.2015 KMH  Dato Initialer  Dato Initialer 

 

Foretak/organisasjon Kode Navn og rolle E-post Deltatt Sendt til 
Bodø kommune DBS Daniel Bjarmann-Simonsen, leder 

"Utviklingsprosjektet for ny bruk av 
flyplassområdet" i Bodø kommune 

 X  

Kulturdepartementet (KUD) NR Natalia Ryan Natalia.Ryan@kud.dep.no   
Expology KG Kari Gjetrang kari@expology.no X  
Expology KL Kjetil Lobben kjetil@expology.no X  
OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no   
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X  
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  

 
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

01 

    

Introduksjon 

Beskrivelse av OPAKs/Expologys oppdrag ved ET. 

 

  

02 Anlegg 96 i berøringspunkt til ny flyplass? 

Rullebanen i Bodø skal reetableres. Dersom den flyttes 900 meter sør på 
Bodø-halvøyen vil det gi større mulighet for utvikling av området. Det er i 
denne forbindelse opprettet en styringsgruppe for «Utviklingsprosjektet 
for ny bruk av flyplassområdet, inkl. ny rullebane i sørvest.»  

Avinor vil ha ansvar for alle prosesser innenfor flyplassgjerdet. 

LVP 2 – samarbeid med Riksantikvaren, verneprosess vedr. A96. 

Det er igangsatt en statlig prosess for utvikling av flyplassområdet. Bodø 
kommune har jobbet strategisk for å få på plass en statlig utredning. 
Utredningen tar utgangspunkt i en samfunnsøkonomisk analyse som 
beregner samfunnsgevinsten av utvikling av flyplassen over en tidsperiode 
på 40 år. 

 

 

 

 

 

03 Byutviklingsplaner for Bodø 

Man opplever en unik mulighet til å teste ut et stort byutviklingsprosjekt 
og byplanlegging basert på ny teknologi. Bodø opplever stor interesse for 
prosjektet både nasjonalt og internasjonalt. 

Mottakergruppe: næringsliv, befolkning, akademia. Tar utgangspunkt i at 
utviklingen av Bodø vil påvirke aktørene, derfor får de mulighet til å ta del 
i planleggingen. 
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Regjeringen valgte å gå videre med utredning av flyplassprosjektet, Avinor 
fikk jobben – lyser ut deler av sitt engasjement. Avinors utredning om 
flyplassområdet skal være ferdig innen 01.02.2016. 

Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser av flyplassområdet. Den 
sivile overtakelsen ved flytting av flystasjon har blitt en vanskelig prosess 
på grunn av uro i Russland. 

Prosjektgruppen har fulgt historien for området helt tilbake til 60-tallet for 
å få oversikt over utviklingen. Det er laget en fullskala 3D-modell av 
utviklingsplanene, basert på faglig analyse for havn, etc. 

 

04 Utviklingsprognoser for Bodø 

Bodø har lagt over SSBs prognoser for vekst, 1,3% (Oslo: 1,7%) 

Sentrumsbebyggelse vil bli utvidet. En del av utvikling av sentrumskjernen. 
Men det vil ikke skje før i 2025. Først ut vil i så fall være området rundt 
A96.  

Utviklingsområdet omfatter 5600 dekar (til sammenlikning måler Bodø 
sentrum i dag 3400 dekar). Med planer om mer miljøvennlig og effektiv 
bruk av det nye området vil dette kunne ha et omfang på ca. 3400 dekar. 

Det er også planlagt et Jektefartsmuseum som vil ligge nær NLM. I 
området planlegges en elvepark under veien, frem til byparken.  

Legger alle de ulike elementene inn i et fremtidsprogram. 

Planleggingen har et utviklingsperspektiv på 40-60-100 år. 

Sannsynlighet for doblet befolkningsvekst. I utgangspunktet anslås det at 
Bodø vil nå 60 000 innbyggere i 2030 (basert på middelanslag) fordelt på 
20 000 husstander. Imidlertid ønsker man å ta utgangspunkt i og legge til 
rette for en offensiv utviklingsstrategi; byveksten skal nå 70 000. 

 

 

 

 

 

05 Bakgrunnen for initiativet 

DBS trekker frem to grunner for byutviklingsengasjementet: 

1. Forsvaret forlater Bodø 

Nedleggelse av kampflybasen i Bodø forårsaket endring i 
tankegangen blant kommunens politikere og innbyggere 

2. Rullebane må oppgraderes 

Rullebanens dårlige tilstand krever snarlig iverksetting av 
prosjektet. 

Det foreligger et anslag på 2 mrd. for rehabilitering av rullebane. 
Bodø kommune mener man få et større utbytte ved å investere 
marginalt mer penger og utnytte området mer effektivt. 

Merverdi vil tallfestes i utredningen som pågår. 
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Havneområde er ikke prissatt (for langt frem i tid – 50 år). Dette vurderes 
kvalitativt. Investering i nytt rullebanesystem står som den mest 
nærliggende investeringen. 

 

06 Forsvarets tilstedeværelse i Bodø 

Kampflybase fullført i 1955. Landsbygd ble utslettet, men næringslivet fikk 
en høykonjunktur pga. forsvaret. 

Tilstedeværelsen skapte vekst og utvikling, byen formet av forsvaret. Nå 
mer selvgående, ikke så berørt av flyttingen av kampflybasen.  

Kampflybase gav identitetskrise, skapte skaperkraft og initiativ i 
kommunen. Kremmerkultur, mange nye bedrifter, nye ideer for byen. 
Hamskifte for byen. Mulighetsmaksimering. 

Entreprenørskapets by. «Vi vil!»  
En mental reise for mange. 

  

07 Synspunkter om istandsettelse av A96 

A96 utgjør viktig element i kulturhistoriske aksen skissert i prosjektet. Kald 
krig-formidling viktig pga. Bodøs rolle – NATO, U-2. Har fått ansvar for å 
følge opp prosessen, og hatt møte med RA. 

Det finnes flere eksempler på samarbeidsprosjekter mellom kommunen, 
fylket og staten. Når det gjelder A96 kommer dette an på kostnader. 
Kommunen mener A96 er helt unikt, og er derfor villig til å strekke seg 
langt for å få til dette.  

Alternativet er å bruke det som lager, mure igjen, næringslivsvirksomhet 
(datahall), etc. Et samlet kommunestyre ønsker å formidle Kald krig i dette 
anlegget. Det viktigste er ikke å frede, men å enes om hvordan det skal 
driftes.  

(Daniel ettersender bilder)  

  

 Internasjonal oppmerksomhet 

Workshop i Gent (Bodø var case med tema vedr. usikkerhet i planlegging). 
Representanter fra FN habitat. Hvordan få folk til Bodø? 

Det er i 2015 vedtatt en ny stor masterplan for Bodøs reiseliv. Byen 
opplever et for høyt hotellbelegg allerede, og må utvide tilbudet dersom 
man skal satse på turisme og reiseliv. 

Lite internasjonal flytrafikk, mer cruiseturisme. Kan ikke ta imot 
jumbojeter pga. rullebanens tilstand. 
Regionen har mange naturattraksjoner (Saltstrømmen, Lofoten) – men 
savner en attraksjon som viser menneskelig historie innendørs. 

Distriktspolitikk. Hovedkontoret til DIPS ASA (Distribuert Informasjons- og 
Pasientdatasystem) med 600 ansatte er lagt til Bodø. 
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OPAK GB Glenn Bjørsrud glenn.bjorsrud@opak.no   
OPAK ET Eli Tufto eli.tufto@opak.no X  
OPAK KMH Katrin Mjeldheim Holter katrin.mjeldheim-

holter@opak.no 
X  
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Introduksjon 

Beskrivelse av vårt oppdrag ved ET. 

 

      Dato 

02 Presentasjon av Jon Birger Østby 

Utdannet bygningsingeniør med diplom i økonomi. 

Museumsfaglig bakgrunn, tidligere direktør for Norsk folkemuseum. 
JBØ har jobbet med utvikling av museumssektoren, herunder 
registrering og samling av data i museumskataloger. Leder for ABM-
utvikling som var en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, 
Riksbibliotektjenesten og Norsk Museumsutvikling med virkeperiode 
2003-2010. Forvaltning av norsk museumsutvikling ble overført til 
Kulturrådets administrasjon i 2011. 

JBØs faglige spesialfelt er kulturhistorie. 

 

 

 

 

 

03 Innledende synspunkter om temaet formidling av Kald krig i Norge 

Kald krig omfatter forsvarshistorie og politisk historie. Her inngår 
Forsvarets museer. Det finnes imidlertid ikke politiske museer. 

Eksempel på Kald krig-utstilling: «Story of Berlin» i tidligere Vest-
Berlin hvor det er bevart et innredet tilfluktanlegg like ved Berliner 
Museum, med plass til å huse 4000. Tilfluktsrommet har som et fysisk 
minne en egenverdi, det gir publikum en autentisk følelse av hvordan 
sivilbefolkningen ville bli berørt dersom den kalde krigen ble en varm 
krig. Dette til forskjell fra A96 – der den sivile befolkningen ikke var i 
fokus.  
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Hvordan preget Den kalde krigen folks hverdag i Norge? Et 
sivilforsvarsanlegg i Oslo ville vært interessant i denne sammenheng 
(sivilforsvarsanlegg faset ut?). Hovedsakelig Forsvarets anlegg som 
reflekterer Kald krig i Norge, eksempelvis NATO-anlegg på Kolsås, 
Kolsås leir. Finnes det museer med anlegg i nærheten vil det i så fall 
være naturlig å koble dem. 

I løpet av de siste siste tiårene er det arbeidet spesifikt med 
konsolidering av den norske museumssektoren for å øke 
kompetanse/styrke emnefokus i museene. Det bør lages et nettverk 
mellom museene som kan knyttes til anlegg fra Den kalde krigen. Et 
slikt nettverk vil tilfredsstille den nye museumsmodellen. 

Det bør være et prosjekt som er fremtidsrettet. Viktig å knytte 
kontakt til andre forskningsmiljøer og andre institusjoner da museene 
mangler ekspertise omkring temaet. Dette for å heve kompetansen 
rundt Kald krig. 

 

04 Hvor er det naturlig å legge hovedtyngden når det gjelder ansvar for 
formidling og dokumentasjon av Kald krig i Norge? 

Forsvarsmuseet peker seg ut som en naturlig kandidat, men det vil 
kreve at man gjennomfører tiltak for å «få motoren i gang». Et annet 
alternativ er Kulturrådet. Imidlertid vil den distanserte rollen 
Kulturrådet har overfor museene, med søknadsbehandling og 
bevilgning av driftstøtte som hovedoppgave, gjøre det vanskelig å 
tillegge KR et slikt ansvar. Dette til forskjell fra det tidligere ABM-
utvikling hvor man kunne initiere prosjekter selv. 

Videre stilles det spørsmålstegn ved utelatelsen av 
Kunnskapsdepartementet fra utredningen [og dens overordnete 
koordineringsgruppe]. JBØ mener det ville vært naturlig å involvere 
KD i den overordnete styringen av prosjektet, fordi skoleelever vil stå 
som en viktig målgruppe for formidling av kunnskap om Den kalde 
krigen. Opplegget bør i så fall tilpasses læringsplanene for fortrinnsvis 
ungdomsskolen og den videregående skole. 

Hva gjelder andre potensielle målgrupper for et Kald krig-konsept, vil 
det være lite hensiktsmessig å ta utgangspunkt i familier som 
publikum. Snarere vil det være aktuelt å legge til rette for et spekter 
av reisemål rundt omkring i landet der turister kan oppleve de fysiske 
minnene fra Den kalde krigen.  

 

  

05 Aktuelle tema for et Kald krig-konsept 

Tema for konseptet bør forankres i dagens situasjon, det må kunne 
relateres til noe som angår publikum i dag. I den sammenheng er 
dagens situasjon med Russlands opprustning svært aktuell. 
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Av underliggende tema for konseptet vil det være interessant å ta 
utgangspunkt i grenseboernes rolle i Nord (mot Russland). 

Eksempler på problemstillinger: 

• Hvordan virket kald krig inn på dem? Hvordan har det vært å 
bo ved grensen? 

• Hvilke broer ble satt i gang for å dempe trusselstemning? 

JBØ refererer til et mannskor som dro fra Vardø til Murmansk – før 
det var kontakt og åpne grenser. Reisen er filmatisert som 
dokumentar i den senere tid. 

Dersom man eksempelvis lander på et konsept med utgangspunkt i 
grenseboerne vil det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i en 
desentralisert/distribuert modell for formidling og dokumentasjon. I 
så fall vil det kunne være aktuelt å tillegge Museet i Sør-Varanger en 
koordinerende rolle i modellen. 

En annen mulighet er å basere en distribuert modell på ulike 
bymuseer og knytte disse til sivile omkringliggende spor fra Den kalde 
krigen. JBØ poengterer at bymuseene vil kunne nå et annet publikum 
enn Forsvarets museer. 

 

06 Synspunkter vedrørende Anlegg 96 i Bodø 

Formidlingsmessig er det hensiktsmessig med et sentralisert anlegg 
som A96, som er lokalisert relativt lett tilgjengelig for publikum. 
Videre er det en fordel at anlegget er romslig fordi det gir 
magasinmuligheter, ikke bare for Norsk luftfartsmuseum (NLM), men 
også for Nordlandsmuseet og andre omkringliggende museer. 
Bevaring av A96 vil med dette gi mulighet for museene å kvitte seg 
med andre magasiner (det vil også være mulig å åpne magasinene for 
publikum). På den annen side vil det være formidlingsmessig 
utfordrende å benytte store fjellhaller som utstillingsrom. 

JBØ nevner at avstanden fra til A96 kan gjøre anlegget til en 
potensiell konkurrent dersom det blir oppgradert med egen utstilling 
og museumsfasiliteter (kafe, toaletter, etc.). Dette spesielt med tanke 
på at A96 har noe annet å tilby publikum; det autentiske. Her kan 
man la publikum bli omvist av guider som tidligere jobbet i anlegget. 
Ingenting er sterkere enn å møte et levende menneske som har 
opplevd det som man ønsker å formidle. JBØ understreker igjen at 
dersom A96 skal «stå på egne ben» vil det bli en konkurrent til NLM. 
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En annen løsning vil kunne være å gjøre A96 til en del av museet ved 
å sette inn shuttlebuss mellom museet og anlegget. Da vil det kunne 
gi en supplerende dimensjon til museet. Eksempelvis kan man ha 
selve hovedutstillingen i museet, og kombinere denne med omvisning 
3-4 ganger per dag i anlegget og/eller flere deler av 
flystasjonsområdet. Med en slik løsning vil det gis en introduksjon i 
museet som skaper nysgjerrighet, og bidrar til at publikum får lyst til å 
oppsøke A96 som et fysisk og autentisk minne. Dette foreslås som en 
mer attraktiv løsning da det å presse utstillinger inn i bygg som er 
ment for noe annet, sjeldent oppnår suksess sett fra et formidlings- 
og kommunikasjonsperspektiv. 

JBØ mener at anlegget uansett bør bevares, i hvert fall bør deler av 
det bevares. Viktig at man ser på det i historisk sammenheng 
(atombombefokuset, U-2, etc.), dette bør inngå som et sentralt 
moment i vurderingen. Men forstår at dette er problematisk pga. 
høye investeringer og kostbar drift. 

Kan det være aktuelt med A96 som en del av et distribuert prosjekt? 

 

07 Tema Kald krig – hvordan bør det fremstilles? 

Man bør ikke nødvendigvis fokusere på konkrete objekter. Det 
handler om å skape en følelse, et effektfullt virkemiddel. JBØ 
refererer til en utstilling i Museum of American History som 
fremstiller japanske borgere i leire under krigen. I utstillingen er det 
bygget opp brakker tilsvarende dem som fantes i leirene. Samtidig 
formidles intervjuer med menneskene som bodde der. En slik 
autentisk menneskelig skildring er veldig effektfull. Et annet eksempel 
er utstillingen i Holocaust med brystbilder av overlevende som 
forteller historiene sine. Liknende virkemiddel er benyttet i KGB-
museet der fanger viste rundt. Veldig autentisk, med bruk av 
originalinteriør. En parallell her kan trekkes til Norge og til Lepra-
museet i Bergen.  

JBØ foreslår at man får tidsvitner til å formidle hvordan det var å 
jobbe i anleggene fra Den kalde krigen; Var man mentalt forberedt på 
krig? Hva fortalte man til familiene sine? Hva tenkte man om U2-
situasjonen? 

I A96 var det beredskap det handlet om. Ikke befolkningen som stod i 
fokus, men mulighet til forsvar/å ta «hevn».  

KG: Føringer for måte å formilde på og hvilke tema man formidler. 
Formidle noe med frykt og følelser, fornuft også. 

 

  

08 Hvem har eierskap til Kald krig?   
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Det er viktig at det er en drivkraft bak institusjonen/institusjonene 
som eventuelt blir stående som eier/eiere av temaet, men det er 
også viktig at det finnes forankring hos bevilgende myndigheter. Man 
må kunne forankre et eventuelt konsept i demokratiet.  

Bodø har levd godt på sin militære status, som nå skal fases ut. Lett å 
merke seg at det er politiske krefter lokalt i Bodø (og til en viss grad 
nasjonalt). 

For saken Kald krig vil det kunne gagne demokratiet å distribuere 
musealt. Imidlertid krever det at noen ønsker å ha denne delen av 
historien i sitt grep, og med dette den koordinerende og overordnete 
rollen i et distribuert nettverk. En slik rolle vil innebære et 
kontinuerlig ansvar om vedlikehold og videreutvikling av kunnskapen, 
samt distribusjon av informasjon og utstillinger. 

Samarbeid mellom Forsvarets museer og bymuseer i Oslo – er det en 
mulig konstellasjon?  

Ja, men i og med at museene får midler fra ulike departementer kan 
en slik konstellasjon bli utfordrende. Museer som går inn for det, vil 
kunne få bevilget ekstra midler. I utgangspunktet har man ikke «krav 
på» tildeling av ressurser fordi man ønsker å fokusere på spesifikke 
temaer, det vil dermed være opp til hver enkelt institusjon. 

Oppsummert står forankring og eierskap som viktige aspekter ved 
valg av optimal løsning for dokumentasjon og formidling av Kald krig.  

Har Bodø et sterkere eierskap til temaet enn andre? 

Norge er et lite land. Man bør med dette som utgangspunkt bygge 
opp mer spesialiserte museer i stedet for å spre temaene utover. Ved 
valg av museum som base for spesifikke temaer er det er ikke 
nødvendigvis slik at et middels museum på et middels sted ikke kan 
være aktuelt. Satt opp mot hverandre opplever man større 
konkurranse i storbyene fra flere store museer. Det vil si at Bodø med 
sitt engasjement og sin luftfartshistorie kan være egnet for rollen som 
koordinator for et formidlings- og dokumentasjonskonsept for 
historien om Den kalde krigen. Andre som kan ha eierskap til temaet 
omfatter aktører innen kystfart, heimevernet, sivilforsvaret. 

Uansett hvordan løsningen blir, uansett hvem som får den sentrale, 
koordinerende rollen vil det være aktuelt å fokusere på et 
skoleklasseperspektiv med bruk av nettundervisning og formidling via 
eget nettsted. Den koordinerende aktøren vil få ansvar for 
tilgjengeliggjøring av kunnskap. 

 

09 Tema som egner seg for et Kald krig-konsept 

• Oppbygging av Nord-Norge 
• Frykt (Hva gjorde inntrykk i samtiden? Ungarn, Slovakia i ‘68, 

Berlin-muren) 
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• Det politiske aspektet 
• Kampen mot atomvåpen.  

Se til museet på Eidsvoll – JBØ trekker frem utstilling av Karl Johan 
button-vogn. Det kan være aktuelt å snakke med Erik Jondell ved 
Eidsvoll (tidligere ansatt ved Erkebispegården). Han er opptatt av å 
formidle og visualisere politisk historie, og kan i denne sammenheng 
være en ressurs og referent for det å visualisere, stille ut politisk 
historie. Ta utgangspunkt i miljøer, ikke enkeltstående gjenstander. 
Evne til å se og formidle en sammenheng med dagens politikk. 

Andre referanser er Nobelmuseet. 

Må kunne gi en bredere, og mer nyansert historie. Temaet må være 
noe som det jobbes kontinuerlig med – må kunne trekke inn 
paralleller til enhver tid. Applikasjon på dagens situasjon blir fort 
foreldet.  

Stoltenberg: Viktig å holde diplomatiske kanaler åpne. Trekke inn 
politikere? Brundtland, Willoch. Begge har opplevd Den kalde krigen 
tett på seg. Khrusjtsjovs besøk i Norge. Bodde på Bygdøy kongsgård. 

Sentrale spørsmål: Hva vil man med utstillingen? Hva er 
målsettingen med prosjektet? 

Maktstrukturer, avhengig av maktbildet – dynamikken i det. 
Manglende kommunikasjon. En fremstilling som ikke er bare svart-
hvit i forhold til dem i øst. Eksempelvis representerer historien om 
mannskoret en fin historie som kobler landene sammen. Videre anså 
beboerne i grenseområdene i Nord-Norge russerne som de store 
befrierne av Finnmark mot slutten av andre verdenskrig. Dermed fikk 
man en annen holdning. Frykt for at de ikke skulle trekke seg tilbake. 
Men det var de som befridde Finnmark under andre verdenskrig. 
Mistenkeliggjøring i etterkrigstiden (de som opplevde andre 
verdenskrig). Barn av kommunistledere etter krigen. 
Motstandsbevegelse, kommunistene (Sunde) ble mistenkeliggjort og 
straffet. 

Har valgt i krigshistorien ikke å trekke frem Finnmark. I den 
sammenheng blir Sør-Varanger aktuell. Hva skjedde med grensen da 
det ble slutt på krigen? Spillet med åpning/lukking av grensen – 
hvilken rolle det hadde for grenseboerne. Norge har den eldste 
urørte grenselinje som Russland har til noen av sine naboland i dag. 
Ellers er de flyttet. 

 
Ansvar må forankres et sted hvor man har autoritet til å gi 
bevilgninger. Tema kald krig har spredte betydninger ut over i landet. 

 
 



Vedlegg 5 - Referanser 

 
Formidling Norge, TV-produksjoner 
Nettdokumentarer 
NRK har besøkt seks norske anlegg som har vært hemmelige eller stengt for allmennheten. Det 
eldste anlegget er fra 1800-tallet - det nyeste var ferdig i 1995. I seks episoder presenteres en 
nettdokumentar fra anleggene, som er en viktig del av norgeshistorien. 
https://tv.nrk.no/serie/hemmelige-rom 

Siste Skanse Frøy linjen 
https://tv.nrk.no/serie/hemmelige-rom/MDSP14000114/sesong-1/episode-1 
 
Anlegg-96 
http://www.nrk.no/magasin/anlegg-96-1.11799591?autoplay=true 
 
Fjellfestningen Olavsvern- avhendet  
http://www.nrk.no/magasin/fjellfestningen-1.12009112 
 
Fra hemmelige rom, under en bygård i Oslo, skulle Norge styres etter atomkrigen. Telemuseet  
http://www.nrk.no/magasin/dommedagssentralen-1.12066516 
 
32 tause vitner 
Norsk dokumentar. Om den mest nervepirrende dagen i Norge under den kalde krigen. En junidag i 
1968 rullet sovjetiske stridsvogner mot Nord-Norge, og unge norske soldater utstyrt med håndvåpen 
og kikkerter, skulle forsvare grensen. 
https://tv.nrk.no/program/KOID75008514/dokusommer-32-tause-timer 
 
Kanadisk dokumentarserie.  
Også vist på NRK  
På 80-tallet var det tre mennesker som dominerte på propaganda-fronten i den kalde krigen. USAs 
president Ronald Reagan, pave John Paul II og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov. Men med 
store endringer i verden var det ikke lett å følge opp krigen slik forgjengerne deres hadde ført den. 
(War of Words - Love, Hate & Propaganda: The Cold War) 
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-propaganda/KOID24004814/sesong-1/episode-1 
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-propaganda/KOID24004914/sesong-1/episode-2 
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-propaganda/KOID24005014/sesong-1/episode-3 
http://tv.nrk.no/serie/den-kalde-krigen-hat-kjaerlighet-og-propaganda/KOID24005114/sesong-1/episode-4 

 

Sverige, museer 
Armémuseet  
Armémuseum, ett museum i centrala Stockholm, skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid 
med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. Autentiska föremål och dramatiska 
scener gestaltar krigets vardag 
Armémuseet  



Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen 

2 
 

Batteri Arholma  
Batteri Arholma byggdes för Kalla kriget och stod klar 1968 och är en stor kustförsvarsanläggning 
med en 10,5 cm tung kustartilleripjäs, tillhörande havsbandslinjen. 
Batteri Arholma  
 
Hemsø festning  
Fästningen var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag. 
Idag är Hemsö fästning ett levande monument över Kalla Kriget. Alla installationer är intakta och 
omfattar värmepannor, ventilations- och avloppssystem, dieseldrivet elkraftverk, mekanisk verkstad, 
radaranläggning, stridsledningscentral och sjukhus. För manskapet fanns markan, kök, matsal, mäss, 
logement och duschar mm. 
Hemsø festning  
 
Rødbergs fort 
Forvarsanlegg i nord 
Rødbergs fort 
 

Sveriges flygvapenmuseum  
Utstilling kalde krigen  

Sveriges flygvapenmuseum  
 
Aeroseum, Gøteborg   
De historiska anläggningarna i Säve består av två bergrum på 22 000 m2 respektive 8 000 m2. Det 
större, som Aeroseum har tillgång till idag, färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m under jord. 
Bergrummen byggdes vid dåvarande Göta Flygflottilj (F9) som skyddande berghangarer. 
Anläggningarna tillhör vårt nationella kulturarv och därför pågår en kulturminnesmärkning av 
området. 
Aeroseum  
 
 

Danmark, museer 
Beredskapsmuseet; Helsingborg  
Beredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning från 
andra världskriget, det förr så hemliga Batteri Helsingbo 
Beredskapsmuseet 
 

Koldkrigsmuseet Stevnsfort 
Under Den Kalde Krig var Stevnsfort en hemmelig brikke i Danmarks og NATO’s forsvar. Halvøyen 
Stevns ville ligge i aller forreste frontlinje, hvis der brøt ut krig mellom øst og vest. Derfor byggede 
man Stevnsfort, og i 40 år var man her døgnet rundt klar til krig. 
I dag kan du på en guidet tur oppleve det underjordiske fort, som det så ut den gang, da krigen var 
tettest på. Guideing, nærværende og levende fortellinger om den allestedsnærværende krig i en unik 
og autentisk ramme.  
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Koldkrigsmuseet Stevnsfort 
 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort 
En avdeling av Langelands Museum  
Kaldkrigsmuseum Langelandsfort, har på den relativt korte tid bygget opp en unik samling av store 
gjenstander fra den kalde krig; MIG-23, Draken, danske ubåt Springeren og minesveiper. 
I operationsbunkeren og kanonbunkeren kan man se, hvordan fortets besetning levde under jorden.  
Utstilling om den kalde krigen i en av fortets mange bunkere. 
Kino, film om Cubakrisen.  
Museet forsøker  og fortelle glemte og ukjente historier fra den kalde krig, log også fortellingen om  
hverdagslivet, viktig for forståelsen av den kalde krig og dens innflytelses på innbyggerne i Øst og 
Vest. Permanente utstillinger i kanonbunkers 2, 3 og 4:  

1. Militære aktiviteter og efterretningsvirksomhed 
2. Propaganda og ideologisk kamp  
3. Hverdagslivet under den kalde krig.  

Besøkstall 40.000 ? 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort 
 

Tøjhusmuseet  
Tøjhusmuseet (Nationalmuseet)  
 
Andre  
Fregatten Peder Skram 
Artillerimuseet i Varde 
Skanderborg Kommandocentral (for Sivilforsvaret)  
Bangsbofort 
Odense Kommandocentral (for Sivilforsvaret) 
Ubåden Sælen og Torpedobåden Sehested, Orlovsmuseet 
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