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S 22/15 «INVENT2»s IDEKONKURRANSE 2015 - 1. PRIS TIL 3D-VIEWEREN 

«ShareMy3D» - KONSEKVENSER OG VIDERE OPPFØLGING. 

 

3D-dokumentasjon som særskilt satsningsområde ved KHM – konsekvenser og videre 

oppfølging  

Innledning 

Forsknings- og dokumentasjonsprosjektet Saving Oseberg (SO) er KHMs satsning på innovasjon. 

Torsdag 4. juni mottok programmerer og student Fredrik Anfinsen og overingeniør Bjarte Aarseth 

ved KHM Invent2 sin idé-pris for 2015 for utviklingen av 3D-vieweren ShareMy3D. Produktet ble 

utviklet for å kunne håndtere store datafiler i en vanlig nettleser. Behovet sprang ut av arbeidet med 

3D-dokumetasjonen i Saving Oseberg-prosjektet. KHM har de senere år vært internasjonalt ledende 

innenfor 3D-dokumentasjon og har aktivt deltatt på internasjonale konferanser og i nettverk.  

Museets ledelse ser et stort utviklingspotensial innenfor dette feltet og ønsker å drøfte med styre 

alternative utviklingsområder av denne kompetansen.  

Fire felt peker seg ut: 

 Videreutvikling av SO gjennom en fase II  

 Utvikle 3D dokumentasjon som en ikke-destruktiv metode innen kulturminneforvaltningen  

 Videreutvikling av produktet som formidlingsverktøy 

 3D-dokumentasjon som grunnlag for kommersiell produksjon  

Bakgrunn 

KHM har lenge ligget langt framme når det gjelder 3D-dokumentasjon. En heldig kombinasjon av 

tilgjengelige midler og dedikerte medarbeidere gjennom flere år har gitt svært gode resultater. 

Resultatene er dokumentasjon med svært høy kvalitet som kan brukes i både forvaltning, forskning 

og formidling.  

3D-skanning av vikingskipene ble startet på 1990-tallet som del av et forskningsprosjekt. Behovet 

for mest mulig presis dokumentasjon av vikingskipene i forbindelse med mulig flytting av skipene 

til nytt museum i Bjørvika ga midler til skanning, utført av eksternt firma på tidlig 2000-tall.  

Arbeidet med 3D-skanning er fulgt opp og videreutviklet av overingeniør Bjarte Aarseth. Prosjektet 

Saving Oseberg og museets behov for mest mulig presis dokumentasjon av skip og gjenstander har 

gitt de nødvendige rammebetingelsene for å satse på denne dokumentasjonsmetoden.  

Prosjektet har investert i eget utstyr: 

- ATOS Compact Scan 5M 
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- Atos Core 135 

Skannerne bruker «blue light» for også å kunne skanne reflekterende overflater. 

Det har vært et vedvarende problem at dette arbeidet genererer svært store og tungt håndterlige filer, 

og det har vært vanskelig og kostnadskrevende å nyttiggjøre seg disse filene. Museet har med andre 

ord sittet på data av svært høy kvalitet og med stort potensial, som bare i begrenset grad kunne 

realiseres. 

Aarseth har gjennom flere år vært i kontakt med eksterne aktører for å finne en løsning på dette 

problemet, men løsningen kom da han møtte en 19-årig programmerer/student, Fredrik Anfinsen, i 

en julemiddag 2014. Sammen utviklet de i løpet av noen uker en betaversjon av det som nå blir 

lansert som 3D-vieweren ShareMy3D. Vieweren gjør at filer som tidligere krevde stor 

computerkraft og spesialisert programvare, nå enkelt kan ses i hvilken som helst nettleser – på alle 

plattformer (pc, tablett, smarttelefon). 

Det er denne vieweren som nå er belønnet med førstepremie Inven2s idepriskonkurranse 2015, og 

som er i ferd med å kommersialiseres. Viktigst for museet er mulighetene vieweren byr på med 

hensyn til nye formidlingsformer og til forskningsresultater, i og med at svært ømfintlige 

gjenstander nå kan studeres i detalj uten fysisk håndtering. 

KHM og 3D-forskning 

Museets kompetanse innen 3D-dokumentasjon har blitt møtt med stor interesse nasjonalt og 

internasjonalt, fra produsenter av skanningsutstyr så vel som ikke-kommersielle og kommersielle 

aktører med ønsker om alt fra samarbeid om dokumentasjon til bruk av museets resultater i 

markedsføring. 3D-dokumentasjon, både ved skanning og fotogrammetri, blir stadig mer anvendt 

også innenfor museer og kulturarv.  

KHM er partner i en EU-søknad innenfor "REFLECTIVE-7-2014: Advanced 3D modelling for 

accessing and understanding European cultural assets" part b) "Devise standard formats for the 

semantic-aware 3D modelling of Europe's cultural heritage for researchers and practitioners". Det 

foreslåtte prosjektet vil arbeide med implementasjon og internasjonale standarder for 3D-

dokumentasjon.  

I 2016 skal KHM arrangere konferansen Computer Application in Archaeology (CAA). CAA 

samler arkeologer, matematikere, statistikere og informatikere. Ved CAA2014 i Siena var det 

Keynote-foredrag, flere innlegg og flere utstillere i forbindelse med 3D-dokumentasjon.  

KHM er også partner i et EØS-finansiert samarbeid med Nasjonalt Maritimt Museum (NMM 

Polen) i Gdansk og Norsk Maritimt Museum. Representanter fra KHM deltok nå i mai på 

konferansen Condition.2015 i Gdansk som var en konserverings- og digitaliseringskonferanse. Flere 

av innleggene dreide seg 3D-dokumentasjon. En annen del av dette prosjektet er en seminarrekke 

som NMM Polen og KHM samarbeider om. Det skal være fire seminarer i perioden 2014 - 2016, 

vekselvis i Norge og Polen.  

Forventningene om å kunne se objekter i 3D er økende, og det tyske Fraunhofer-instituttet arbeider 

nå med automatisering av skanningen for å løse problemet med det enorme volumet av gjenstander 

som man ønsker å dokumentere i dette formatet. 

 

 



 3 

 

Til diskusjon  

Museets ledelse ser et stort utviklingspotensial innenfor dette feltet og ønsker å drøfte med styre 

alternative utviklingsområder av denne kompetansen.  

Fire felt peker seg ut: 

Den videre utvikling av SO i en fase II. Her mener KHMs ledelse det foreligger et potensial for å 

utvikle SO til et SFI (Senter for fremragende innovasjon). Videre utvikling av 3D-kompetanse vil 

være et vesentlig element i denne sammenhengen. 

Utvikle 3D dokumentasjon som en ikke-destruktiv metode innen kulturminneforvaltningen. Her 

ligger det et potensial for at andre organisasjoner kan kjøpe KHMs tjenester og kompetanse. 

Muligheten for å utvikle et nasjonalt kompetansesenter må også undersøkes nærmere.  

Videreutvikling av produktet som formidlingsverktøy. Dette vil også kunne innebære en omfattende 

satsning på 3D-dokumentasjon av egne samlinger.  

3D-dokumentasjon som grunnlag for produksjon av varer for omsetning i museumsbutikkene og 

som eksklusive gaver. Produktene kan i prinsippet også selges til andre forhandlere.  

Museumsledelsen ønsker styrets synspunkter på prioriteringer og strategi innenfor disse fire feltene.  

 

11.06.2015, Karl Kallhovd og Håkon Glørstad 


