
 

 

     

       

Til: KHMs styre 

Statusrapport Vikingtiden Lever, 12. desember 2016 
 

Prosjektet Vikingtiden lever er inne i avsluttende produksjonsfase. I perioden oktober-november har det vært 
høy aktivitet i prosjektet.  
 
1. Tekniske oppgraderinger  

 Det er utført tekniske oppgraderinger på Vikingskipshuset: elektriske oppgraderinger i Tunefløyen, 
alarmsystemer er justert og sikret i samarbeid med EA, endevegg i Tunefløy er malt og 
avspillingsutstyret er montert. Rom for visning av dokumentarfilm oppgraderes. 

 Det er så langt gjennomført to tekniske tester i Tunefløyen og det legges opp til ukentlige tester for 
justering av filmens animasjoner og vinkler. Til testing brukes også VR-briller som verktøy. 

 
2. Opptak/klipp 

 Opptak på Vikingskipshuset og Historisk museum ble avsluttet i månedsskiftet oktober/november. 

 Dokumentarfilmene er i klipp. 1. påsynsversjon for godkjenning og justeringer er 19. desember. 

 Hovedfilmen animeres ut og godkjenninger for detaljer rundt skip og animasjoner er i prosess. 
Filmens skip var tema for møte med presse tilstede 12. desember. Jan Bill gav mange detaljerte 
tilbakemeldinger som løftet frem den faglige virksomheten ved KHM og hvordan samarbeidet om 
filmen foregår. 

 
3. Markedsføring 

 Markedskampanjer er vedtatt og settes nå ut i livet. Den starter med lansering på beste sendeflate, 
Søndagsrevyen på NRK, som ble tilbudt eksklusivitet og takket ja med sperrefrist til 16. januar. 
Utsending blir trolig tidligere, kanskje allerede en av førstkommende helger.  

 Markedsføringskampanjene vil foregå via Aftenpostens digitale pakke, en kampanje på trikker, og 
Facebook, inkludert en kort reklamefilm. 

 Koordinering med Viking Cruises om markedsføringen er i gang. 
 
4. Samarbeid forskning og film 

 Prosjektgruppen er svært begeistret for Storm Studios tilnærming og det resultat som nå tegner 
seg. Leverandøren viser forståelse for de faglige innspillene, mens filmens dramaturgi og form blir 
ivaretatt i forhold til prosjektets visjoner for publikumsopplevelse. 

 
5. Fremdrift og økonomi 

 Fremdrift går i henhold til oppsatt plan fremover mot lukket premiere 31. mars og første åpne dag 1. 
april. Marginer i tidsplanen har gitt rom for detaljert samarbeid og reflekterte avgjørelser underveis.  

 Budsjettet er justert i samråd med styringsgruppen, med økning av markedsføringstiltak og frikjøp av 
arbeidskraft fra KHM. 

 
 

Teknisk/bygg 
 

Teknisk oppgradering av 
Vikingskipshuset; 
Alarmering, elektrisk 
oppgradering og maling, 
visningsrom for doku-
mentarfilmer. 

X Samarbeidet godt ledet av EA og i direkte 
kontakt med Storm og underleverandør. 
Storm hadde noe utfordringer med 
underleverandør i oppstartsfasen, dette er 
nå løst. 

Kommunikasjon a) Anskaffe markeds- og 
kommunikasjonsplan. 
Leveres og utføres av 
Berit Rødstøl, 
Fortellerbyrået HØR. 

X Nødvendig med god koordinering med 
øvrig informasjonsarbeid ved KHM. 



 

 

b) Godkjenne 
kommunikasjonsplan – 
styringsgruppen okt/nov 
16. Iverksetting des 16 – 
apr 17. 
 
5c Iverksetting des. 2016 

X Presentert for og godkjent av 
styringsgruppen. 

Utprøving og 
justeringer 

 

a) Des-jan utføres tekniske 
tester i bygg. 
 
b) Feb-mar; publikums-
logistikk, gruppetester, 
visningsintervaller, 
lydjusteringer, 
driftsrutiner mm. 
 

 a) Tester er iverksatt - se vedlagte bilder. 
 
b) under planlegging og koordinering. 

Lansering Lukket premiere 31.3. 
 
Publikumspremiere 1.4. 

  

 
 
13.12.16, Kine Liholm, Martin Hager-Saltnes 
 

 
 
Foto fra teknisk test på Vikingskipshuset 2. desember. 
 

 
 
Dataanimert vikingskip. 



 

 

 

 
  


