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1. Innledning

I anledning arbeidet med å opprette et nasjonalt dokumentasjons-senter 
for norsk populærmusikk konkluderte ABM-utvikling som følger i sin 
innstilling av mars 2005:

”ABM-utvikling mener at Trøndelagsalternativet nå fremstår som det 
sterkeste alternativet.  Årsaken til dette er at et museum/opplevelses-
senter for pop- og rockhistorie kan utvikles som en videreføring av de 
funksjoner Ringve museum allerede har som nasjonalt museum for 
musikk og musikkinstrumenter, og dermed dra nytte av Ringve museums 
kompetanse på disse områdene.  Samtidig har alternativet sterke lokal 
og regional politisk forankring.”

Trøndelagsalternativet har i perioden fra innstillingen fra ABM-utvikling 
ble presentert til mai 2005 gjennomført en omfattende idédugnad med 
artister fra hele Norge på NOVA Kinosenter i Trondheim . Entusiasmen 
under workshopen var overveldende og den 26. mai ble det arrangerert
en støttekonsert for PopBunker DORA med 22 band fra hele Norge på 
Studentersamfundet i Trondheim. For mer info om musikernes støtte til 
Trøndelagsalternativet kan leses på www.bunkerdora.com .

En videre konkretisering av Trøndelagsalternativet utover det som 
presenteres i denne rapporten, vil være avhengig av en politisk avklaring 
men hensyn til lokalisering av et dokumentasjons- og opplevelsessenter 
for norsk populærmusikk og etablering av Rock City Namsos.



52. Oppdrag

ABM-utvikling påpeker i sin gjennomgang av de ulike 
alternativene at Trøndelagsalternativet bør klargjøre 
og utdype følgende deler av virksomhetsplanen. 

1. Uklar beskrivelse av funksjonsdelingen mellom 
Trondheim og Namsos.

2. Organiseringen i forhold til Ringve museum er ikke 
avklart med styret i stiftelsen.

3. Prosjektbeskrivelsen vektlegger i størst grad 
arkivfunksjonen, en funksjon ABM-utvikling 
anbefaler legges til Oslo, mens museums- og 
opplevelsesdelen er lite utdypt.

Vi har i det følgende gått inn på de tre områdene der 
ABM-utvikling ber om en nærmere klargjøring, idet 
vi også vil kommentere forholdet til Nord-Trøndelag 
kunstmuseum for så vidt angår museumstiltak i 
Namsos.



63.0 Funksjonsfordeling Trondheim - Namsos
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I Trøndelagsalternativet vil det nasjonale 
dokumentasjons- og opplevelsessenteret for norsk 
populærmusikk ligge i Trondheim. En viktig del av 
konseptet er imidlertid nettverket av regionale aktører 
som her ut fra sitt ståsted bidrar både til 
dokumentasjon og utstillingsvirksomhet.  I denne 
sammenhengen står Namsos i en særstilling.

Formidlings og opplevelsesarena for norsk 
rockhistorie
Formidlings- og opplevelsestiltak knytte til norsk og 
trøndersk rockhistorie skal utvikles i et samarbeid 
med fagmiljøet i Trondheim.’
Det vil være viktig for Rock City Namsos at en blir 
nært knyttet til formidlingsnettverk som etableres i 
Trondheim gjennom det nasjonale senteret for rock 
og pop, Ringve/ Dora. Formidlingen vil skje 
gjennom ulik formidlingsteknikk. Det å kunne være 
med i et slik nasjonalt formidlingsnettverk vil gi 
Namsos forutsigbare og kontinuerlige utstillinger og 
formidlingstiltak . 

Formidlingsarenaen skal utvikles i et samarbeid 
med Nord-Trøndelag Kunstmuseum avdeling 
Fylkesgalleriet; Namsos. Gjennom denne arenaen 
vil det legges til rette for formidling innenfor mange 
ulike teknikker eks. varierende vandreutstillinger 
som formidles gjennom både tradisjonelle og 
interaktive formidlingsformer.

Det vil også være mulig å utvikle formidlingstiltak 
som er mobile og kan f.eks legges inn som en del 
av Den Kulturelle Skolesekken – nasjonalt og 
regionalt.
Utvikling og drifting av denne formidlings- og 
opplevelsesarenaen i samarbeid med miljøet i 
Trondheim vil ha en kostnadsramme på 20 mill. kr. 
Namsos kommune og Nord-Trøndelag 
fylkeskommune jobber videre med konkretisering 
og detaljplanlegg.



84.0 Prosjektskrivelse PopBunker DORA
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STIFTELSEN RINGVE

Styre

Direktør

Fagråd Populærmusikk

Daglig leder

Administrasjon
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Forskning og Undervisning
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BRANSJEN

Nasjonalbiblioteket og andre 
nasjonale ABM-institusjoner

NTNU og andre 
universitet og høyskoler

Formidling og opplevelse - vandreutstillinger

Opplevelsessenter 

Regionale ABM-institusjoner

4.1 Organisasjonskart PopBunker DORA



104.2 Organisering av PopBunker Dora under Ringve Museum
Styret i Ringve Museum støtter arbeidet med opprettelse av et 
dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk under 
stiftelsen. På styremøtet 27. april fattet styret følgende vedtak:

”Det vises til  ABM-U’s utredning Dokumentasjon og formidling av 
norsk pop- og rockhistorie. Styret stiller seg positivt til 
konklusjonen der det anbefales at et museum 
/opplevelsessenter for norsk pop- og rockhistorie integreres i 
Ringve Museum som en videreføring av de funksjoner 
institusjonen har som nasjonalt museum for musikk og 
musikkinstrumenter. 

Det er styrets oppfatning at en samlokalisering av 
dokumentasjonssenter og museum/opplevelsessenter vil være 
det optimale. Fysisk naboskap mellom de to elementene vil 
gjensidig styrke alle deler av virksomheten og bygge videre på 
den kompetanse som i dag finnes på Ringve.

Når det gjelder de økonomiske, strategiske og organisatoriske 
rammer og betingelser, vil styret gi sine anbefalinger i et 
høringsnotat til oven nevnte utredning som behandles i 
styremøte 9. juni.”

Det omtalte styremøtet 9. Juni har behandlet et eget høringsnotat 
som er sendt til departementet.
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Ringve Museum er organisert som en stiftelse med en 
samling som i dag består av 1.450 instrumenter fra hele 
verden.  Av disse er rundt 700 såkalte klassiske 
europeiske instrumenter.  I tillegg inneholder samlingen 
rundt 25.000 notetrykk, en omfattende billedsamling, et 
lydarkiv med pianoruller, polyfonplater, fonografruller og 
ulike typer fonogrammer.  Museet eier videre 
enkeltarkiver etter personer eller institusjoner relatert til 
nasjonalt og lokalt musikkliv.

Ringve har etter avtale med ABM-utvikling ansvar for 
nasjonalt nettverk for musikk og musikkinstrumenter i 
norske museer. 

Stiftelsen holder til i historiske lokaler på Ringve gård, 
Peter Wessel Tordenskiolds barndomshjem.  Den 
gamle lystgården har bygningsmasse fra 1700- og 
1800-tallet.  Gårdsbygningene er omgitt av en botanisk 
hage på 140 dekar som siden 1973 har hatt status som 
universitetshage og inngår som en del av Vitenskaps-
museet ved Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet (NTNU).  Om sommeren er Ringve Museum 
blant Trondheims best besøkte turistattraksjoner.

4.3.1 Historikk Ringve Museum
På Ringve Museum finnes i dag landets eneste 
profesjonelle verksted for konservering av 
musikkinstrumenter.  Verkstedet står for omfattende 
analyser, konservering og dokumentasjon.  Arbeidet 
innebærer også forskning innenfor et internasjonalt 
nettverk med tilsvarende institusjoner over hele verden.

Ringve Museum har i tillegg til bibliotek to faste 
utstillinger, museumsbutikk og utleie av lokaler til 
konserter, møter, seminarer og selskapeligheter. 
Stiftelsen har også en venneforening.

Grensesnittet mellom dette arbeidet og det som ligger til 
grunn for et nasjonalt dokumentasjonssenter for norsk 
populærmusikk er betydelig, og etableringen av 
PopBunker DORA vil bli langt enklere under Ringve 
Museum.  Skal en kunne ta ut potensielle gevinster 
gjennom driftsfellesskap og erfaringsoverføring, vil det 
være nødvendig med organisatorisk samordning. 



124.3.2 Øvrig organsering Ringve Museum
Trøndelagsalternativet ønsker dokumentasjons- og 
opplevelsessenteret PopBunker DORA lagt under Stiftelsen 
Ringve, hvor senteret på DORA blir en autonom enhet på linje 
med andre av aktivitetsområdene Ringve i dag driver alene 
eller i samarbeid med andre.  Dette er i samsvar med 
Museumsreformens intensjoner om å begrense antallet aktører 
innenfor ABM-sektoren, samtidig som formålet med et 
nasjonalt dokumentasjonssenter for populærmusikk i stor grad 
er tuftet på de samme formål som ligger til grunn for Stiftelsen
Ringves eksisterende virksomhet.
PopBunker DORA planlegges delvis plassert på DORA og 
Ringve, for å kunne nyte godt av den kompetanse Ringve 
museum besitter innenfor dokumentasjon, formidling, forskning 
og produksjon av utstillinger.
For å sikre PopBunker DORA en sterk forankring i bransjen 
den er satt til å dokumentere, foreslås det å opprette et eget 
fagråd som kan gi ledelsen ved Ringve og PopBunker DORA 
viktige innspill i arbeidet med å utvikle dokumentasjonssenteret
til et aktivt og pulserende miljø også for utøvere, tekstforfattere 
og komponister.
Selv om PopBunker DORA vil operere som en autonom enhet, 
kan det være gevinster å hente på et nært samarbeid og 
samlokalisering av både fag- og støttefunksjoner på Ringve.
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4.4. Utdyping av museums- og opplevelsesdelen PopBunker Dora
PopBunker Dora må favne en bred målgruppe, 
samtidig som den skal ha en god kvalitetsmessig 
standard, noe som innholdet i opplevelsessentret må 
gjenspeile. 

Opplevelsessenteret består av:

PopUtstilling. Faste, spennende utstillinger som 
skal gi besøkende mersmak, og gjøre det mulig å ha 
stadig nye opplevelser, selv i de faste utstilingene. 

-PopVandring. Digitale og mobile vandreutstillinger, 
og som enkelt kan distribueres, og gjøres 
tilgjengelige for folk over hele landet.

- Popsalongen. En egen avdeling som gir mulighet 
til å slappe av og nyte musikk. Der vil det være 
lyttestasjoner  med tilgang til musikkarkiver, i tilegg til 
egen salong med instrumenter, konsertareal, butikk 
og Kafé, og et bibliotek for de som ønsker å fordype 
seg i tema innenfor Rock og Pop. 

-PopStudio. Det gjør det mulig for publikum å se og lære 
hvordan musikk spilles inn, bearbeides og distribueres

-PopSimulator. PopBunker Dora ønsker å utvikle et 
verktøy som på en pedagogisk og underholdende måte 
lære unge og besøkende hvordan bransjen virker.

- PopFoU. Det legges opp til et tettsamarbeid med 
NTNU og andre utdanningsinstitusjoner. Man ønsker å 
legge forholdene til rette for forskning og utdanning 
gjennom fasiliteter som studieceller og arbeidsrom.



144.4.1 Museum og opplevelsessenteret
Et museum for pop og rock skal sprengerammene for hva 
tradisjonelle museer står for. Det skal være et sted med stor 
takhøyde og store rom for lyd- og musikkopplevelser. 
PopBunker DORA skal være nyskapende, samtidig som det 
skal binde sammen historien med utviklingen til dagens 
musikkbilde. 
Et museum for pop og rock skal være et vitalt og attraktivt 
sted, basert på de siste nyvinninger innen teknologi. Det skal 
være et sted der ulike brukergrupper aktivt kan nyte og lære 
om populærmusikk. PopBunker DORA skal bli et museum i 
dialog med bransjen og sine brukere, samtidig som det er 
basert på det forsknings- og dokumentasjonsmiljø som 
finnes på Ringve museum. 
PopBunker DORA skal være en arena med forankring i 
musikkmiljøet, og et sted som musikere innen alle 
populærmusikkens sjangrene kan ha et sterkt forhold til. Det 
skal være et opplevelsesbasert museum som stadig fornyer 
seg, og som skal innby til gjenbruk.  Det skal være sted for 
provokasjon, lek og musikkglede.
Et museum for norsk populærmusikk skal være en nasjonal 
attraksjon, men det er også ønskelig å gjøre 
dokumentasjonssenteret til en attraksjon for utenlandske 
besøkende, studenter og utøvere, på samme måte som 
Ringve museum har klart å trekke til seg slike mål- og 
brukergrupper. 



154.4.2 PopOpplevelsen

Norsk populærmusikk er en viktig del av det norske 
platemarkedet og opp gjennom årene har en sett 
norske artister som på ulike vis har klart å målbinde 
et stort publikum gjennom sin musikk, tekster og 
opptreden.
PopBunker DORA ønsker å formidle norsk 
populærmusikk i et historisk lys som gjøre det 
enklere å se opphavet til det store antall sjangere en 
finner innenfor dette samlebegrepet.
Ved å gi publikum fysisk nærhet til historien, sterke 
opplevelser i form av lyd og bilder og muligheten til å 
selv tre inn i popmusikkens spennende verden, 
ønsker PopBunker DORA å gjøre møtet med norsk 
populærmusikk til en komplett sanseopplevelse.  
I tillegg til selve musikkopplevelsen vil PopBunker 
DORA sette populærmusikken inn i en 
kulturhistorisk, populærkulturell og politisk 
sammenheng.



164.4.3. PopUtstilling 
Blant de viktigste elementene i et museum og 
opplevelsessenter for norsk populærmusikk vil en ha 
faste utstillinger som oppsummerer historien til norsk 
populærmusikk.  
Gjennom tilknytningen til Ringve museum har en 
mulighet til å knytte fenomenet populærmusikk og 
populærkultur lengre tilbake i tid enn det som opprinnelig 
var skissert av Institutt for Norsk Populærmusikk.  
Fremfor å bare legge populærmusikkens utvikling fra 
1950 til grunn, kan en gjennom Ringve museums 
forskning og arkiver dokumentere utviklingen før denne 
tid.  At Ole Bull var sin tids popstjerne, med internasjonal 
suksess, er en viktig del av norsk kultur- og 
musikkhistorie, og viser opptakten til det vi i dag 
forbinder med populærmusikk.
De faste utstillingene bør presentere norsk 
populærmusikk som fenomen på en spennende, 
innovativ og pedagogisk god måte.  Ved bruk av 
interaktivitet kan en i størst mulig grad utfordre 
besøkende og få en opplevelse av hvordan 
populærmusikken har blitt konsumert og brukt opp 
gjennom historien.  Betydningen av enkeltartister og 
fremveksten av nye sjangere og formidlingsmåter vil 
være en viktig del av utstillingen.

Ringve museum har i dag et nasjonalt ansvar for 
musikkinstrumenter.  Et moderne museum og 
opplevelsessenter bør presentere slike utstillinger i et miljø 
hvor det også er mulig for besøkende å prøve enkelte 
instrumenter.  Stavangers nye musikk- og filmbibliotek har 
gjennom sin modernisering introdusert tilgangen til 
instrumenter som en del av tilbudet til besøkende ved 
biblioteket, noe som har vist seg å være et spennende 
grep for å skape litt liv og røre.
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Populærmusikken er i større grad enn andre 
musikksjangere en del av populærkulturen.  ”Innpakning” 
har alltid vært en viktig del av utøvelse og konsum av 
populærmusikk.  Det vil derfor være naturlig å inkludere 
andre effekter fra populærkulturen, som klær, kunst 
(eksempelvis vist gjennom utformingen av platecover) og 
teknologi. 
Også dans er en viktig del av populærkulturen, hvor 
Rådet for folkemusikk og –dans ved NTNU kan gi viktige 
innspill relatert til dokumentasjon og forskning.
Gjennom bruk av digitale visningsmedier kan en på 
mindre arealer kunne formidle store deler av 
populærmusikkens historie. En slik form for formidling 
krever økt bruk av tid på opplevelsen, og langt større 
muligheter for å ta i bruk interaktivitet og andre 
sanseopplevelser.  
Populærmusikken har lange tradisjoner for heltedyrking.  
Denne delen av kulturen relatert til populærmusikken vil 
naturlig nok bli en viktig del av de utstillinger som finner 
sted.  
Trøndelagsalternativet er av den oppfatning at en fremfor 
å kopiere konsepter som ”Rockn’roll Hall of Fame”, heller 
bør etablere et nytt konsept for å hedre viktige personer 
innenfor norsk populærmusikk.  Et slikt konsept bør bli 
en følge av et samarbeid med viktige 
bransjeorganisasjoner som Gramo, Gramart, IFPI, Norsk 
Rockeforbund m.fl.
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Regionale samarbeidspartnere vil nødvendigvis bli en viktig 
støttespiller i arbeidet med å hedre artister fra sine områder.
Ringve museum har gjennom sin virksomhet opp gjennom årene 
vist seg som en av landets beste tilretteleggere og produsent av
utstillinger av historisk og moderne materiell fra musikkens 
univers.  Direktør Peter Andreas Kjeldsbergs ledet 
jubileumsutstillingen i Bergen relatert til komponisten og 
privatpersonen Edvard Grieg i 1993, er et eksempel på det 
erfaringsgrunnlag som finnes ved Ringve.
Arbeidet med utstillingene baseres i stor grad på det 
dokumentasjons- og forskningsarbeid som gjøres av stiftelsen.  
Flere av utstillingene til Ringve museum har vært nominert til 
priser i inn- og utland, og stiftelsen bistår stadig andre museer og 
utstillere.  Ringve museum har også vist at de i samarbeid med 
private samlere kan skape spennende og aktuelle utstillinger, noe 
Fender Stratocatser-utstillingen i 2003 og Jukebox-utstillingen i 
1989 er gode eksempler på.
Trøndelagsalternativet ønsker å bruke mye ressurser på faste 
utstillinger, gjennom å ta i bruk de muligheter de store arealene 
på DORA representerer.  Dermed vil Opplevelsessenteret gi stor 
variasjon og mangfold i sin måte å formidle og oppleve norsk 
populærmusikk, hvilket gjør det mulig å ha stadig nye 
opplevelser, selv i de faste utstilingene.

PopBunker DORA er innstilt på å samarbeide nært med 
samlere og bransjens ”historiefortellere”.  Blant annet kan 
dedikerte samlere som Arne Bendiksen, Willy B og Terje 
Nilsens innsats for å dokumentere og tilgjengeliggjøre deler 
av den norske populærmusikkarven kunne komme til nytte i 
dokumentasjons- og utstilingsarbeid.



194.4.4. PopVandring
Ringve Museum og PopBunker DORA vil kunne utvikle 
digitale og mobile utstillinger som kan distribueres digitalt 
til visningsarenaer over hele landet. PopBunker DORA vil 
på den måten representere en desentralisert 
formidlingsmodell som mange fagmiljøer i Norge kan nyte 
godt av. 
Produksjon og utvikling av utstillinger er et 
ressurskrevende område. På Ringve Museum finnes det i 
dag stor kompetanse for å lage skiftende utstillinger, ofte i 
samarbeid med private samlere og andre museer, arkiv 
og institusjoner.  Et utstrakt samarbeid med lokale og 
regionale arkiv og bibliotek vil derfor være en viktig 
forutsetning både for å produsere og distribuere 
utstillinger til et størst mulig publikum.
For ambulerende utstilinger vil det rimeligste alternativet 
være utstrakt bruk av audiovisuelle medier og formidling.  
Det er alt tilrettelagt for produksjon av slikt materiell ved 
Ringve museum, da stiftelsen samarbeider nært med 
Nasjonalbiblioteket om digitalisering, samtidig som 
kompetansemiljøer som Midgard Media Lab ved NTNU vil 
kunne bidra med kompetanse med bruk av moderne 
virkemidler innenfor formidling av digital lyd og bilde.
Gjennom opprettelsen av Kinotek ved de største 
folkebibliotekene med egne musikkavdelinger, vil 
formidling av audiovisuelle produksjoner i høy kvalitet 
kunne tilrettelegges. Samtidig kan denne nye arenaen for 
audiovisuelle opplevelser ved norske bibliotek 
videreutvikles som en del av et nasjonalt opplevelses- og 
dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk.

I dag finnes det Kinotek ved tre avdelinger av 
Deichmanske bibliotek i Oslo, samtidig som det etableres 
et ved Kristiansand folkebibliotek.  Også ved 
folkebibliotekene i Bergen, Trondheim, Tromsø  og 
Stavanger er opprettelse av Kinotek til vurdering.  
Tilknytningen gjennom Kinotekene vil på sikt også kunne 
gi muligheter for interaktivitet mellom de lokale arkiv og 
bibliotek i regionene for arrangement som lanseringer 
(både for musikere og forfattere), forelesninger, festivaler, 
konserter, debatter og digital kunst.
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Større fysiske vandreutstillinger kan eksempelvis 
organiseres gjennom bruk av togvogner, trailer eller 
containere.  En rekke museer har gjort spennende 
erfaringer med alle disse måtene å fysisk forflytte 
utstilinger mellom ulike utstillingsområder.  Den kanskje 
mest spennende muligheten ligger i form av trailer som 
gjennom plassering i større grad enn en togvogn kan 
integreres med det lokale arkiv- og bibliotektilbudet, 
samtidig som den kan sikres bedre og inneholde langt mer 
sofistikert utstyr enn ved bruk av containere.  Valg av 
distribusjonsmåte vil være et økonomisk spørsmål, men 
FAROS i Trondheim har nettopp gjennom utstillingen 
”TECHNE – Teknologi og det moderne Norge 1905-2005” 
laget et mobilt utstillingskonsept basert på modulsystemer 
som består av mobile bokser, der alle boksene er et eget 
integrert multimediesystem som viser filmer, animasjoner, 
bilder, gjenstander, lys, lyd og bevegelse.
Det finnes en rekke områder innenfor populærmusikken og 
–kulturen som fortjener ambulerende utstillinger, og flere 
av disse har lokal forankring i spesifikke regioner, eller 
innehar også elementer fra tilknyttede deler av 
populærkulturen. Ved utstrakt bruk av vandreutstillinger 
kan et nasjonalt opplevelsessenter og museum  for 
populærmusikk derfor etablere et nært samarbeid med 
andre institusjoner som arbeider med populærkultur.  Slike 
samarbeid kan eksempelvis skje innenfor områder som 
mote, dans, litteratur og tekstanalyse, audiovisuelle 
formidling av populærmusikk og bruken av teknologi 
innenfor produksjon, utøvelse og formidling av 
populærmusikk.

I tillegg til arealer på DORA, planlegger Ringve museum 
utbygging av dagens bygningsmasse på Ringve.  Dette 
gjøres blant annet for å øke muligheten for å ha flere 
temporære utstillinger.  Slike arealer vil være spennende 
for utstillinger relatert til det ansvarsområde Ringve 
museum har på nasjonalt plan innenfor musikk og 
musikkinstrumenter, samtidig som det åpner for 
spennende utspillinger i grenselandet mellom Ringve og 
PopBunker DORAs virksomhetsområder.



214.4.5. PopSalong

Et Popmuseum må også ha et sted som gir mulighet til å roe ned 
og å bare glede seg over musikken. Derfor bør opplevelsessentret
ha en PopSalong, der en skal kunne nyte og konsumere musikk på 
en moderne og bekvem måte.
I PopSalongen bør det være sittegrupper som innbyr til å sette seg 
ned.  Interiør som gir assosiasjoner til pop og rock vil skape den 
riktige atmosfæren. Det bør være bredbåndtilknytning med tilgang
til musikkarkiver, og PC-er med hodetelefoner slik at besøkende 
kan gjøre dypdykk i musikkhistoria, og glede seg over det brede 
spennet som finnes innen norsk populærmusikk.
I PopSalongen skal besøkende kunne hente inspirasjon, læring 
eller bare drømme seg bort.
I PopSalongen kan det vises musikkvideoer, ved at det over 
møbelsalongen monteres plasmaskjermer som hele tiden viser 
norske musikkvideoer og konsertopptak av norske utøvere av 
populærmusikk. 
Selve utformingen av PopSalongen kan gjøres i samarbeid med 
miljøer innen for NTNU og arkitekt og teknisk design.  ”Eksperter i 
team” er et obligatorisk fag for samtlige masterstudenter ved 
NTNU.  En slik arbeidsgruppe av studenter innenfor en rekke 
relevante fagområder har ytret ønske om å bidra i prosessen med 
utformingen av PopSalongen.

Som en del av PopSalongen planlegges blant annet 
følgende tilbud:

PopKafé
PopButikk
PopMusikksalong
RiffBanken
PopArena
PopBibliotek

Felles for alle tilbud i PopSalongen er at formidling 
og opplevelse skal skje på en behagelig og 
brukervennlig måte.  I tillegg vil bruk av moderne 
teknologi vektlegges.  PopBunker DORA vil derfor 
benyttes som en testarena for ny teknologi gjennom 
samarbeid med NTNU og leverandører av slikt 
utstyr.



22

4.4.5.1. PopKafé
Lokalisert helt i nærheten av PopSalongen ønsker vi at det 
skal være en PopKafé, slik at besøkende kan nyte noe 
leskende og enkel servering, mens de slapper av og nyter 
musikk.
Selve utsalget av kaffe og enkel servering bør settes bort til 
en kommersiell aktør, for å unngå å ta unødvendig risiko.

4.4.5.2. PopButikk
Det bør også etableres en PopButikk, som selger norsk pop 
og rock. Der bør det selges effekter, T-skjorter, postere, 
videoer og DVD. Det bør også legges til rette for etablerting 
av ”Burn on demand”-tjenester, hvor besøkende gjennom 
digitale databaser med musikk kan sette sammen og kjøpe 
sine norske favorittsanger og musikkvideoer.  Dette 
konseptet kan også inneholde kritikere og kjente artisters 
favorittsamlinger.  Et slikt tilbud vil måtte avklares med 
rettighetshavere, men kan gjerne organiseres gjennom alt 
etablerte innholdsleverandører som Phonofile, iTunes og 
Artspages.
PopButikken kan også selge norske hits som ringetoner til 
mobiltelefon. Dette er en av de nyeste måtene å formidle 
populærmusikk på, og utgjør en stadig voksende industri.  
Også et slikt tilbud må være avklart med rettighetshavere.



23

4.4.5.3 PopMusikksalong
Trøndelagsalternativet ønsker at PopBunker DORA skal gi 
besøkende og unge en følelse med den spontane gleden i 
musikk. Et opplevelses- senter for musikk, må åpne for at 
publikum selv kan gripe instrumenter for å spille dersom de blir
inspirert. Trøndelagsalternativet ønsker at besøkende skal få 
anledning til å få utløp for musikkgleden. Vi vil derfor lage en
egen musikksalong, med instrumenter som er utstilt, og som 
besøkende har anledning til å bruke. I Musikksalongen får alle 
anledning til å sette seg ned for å jamme litt, eller bare å lytte til 
andres spontane ”opptredener”.  Dette vil bidra til en levende 
atmosfære der publikum for lov til å være fri og spontane. Det er 
lov til å bli begeistret og engasjert, og det skal være lav terskel 
for å gripe til musikken.
I musikksalongen bør det være utstilt instrumenter som 
gjenspeiler utviklingen i bruk av musikkinstrument innenfor de 
forskjellige sjangrene, alt fra kassagitar til synthesizer og 
”scratchebord”.
Opplevelsessentret skal i helhet være et sted som tar i bruk 
teknologiske nyvinninger og det siste innen musikkteknologi. 
Samtidig må en også dokumentere den dramatiske utviklingen 
som har funnet sted innen teknologi for utøvelse, produksjon, og
formidling av populærmusikk. Pop og rock har vært pådrivere i 
denne utviklingen, og opplevelsessentret må vise utviklingen i 
underholdningsteknologi fra grammofon og LP-plater til CD-
plater, og fra walkman og discman til mp3- og iPOd spillere.
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4.4.5.4 RiffBank
I tilknytning til PopSalongen planlegges en RiffBank. Dette 
er en lyttestasjon med over 200 kjente gitarriff. Dette skal 
være en database for de mest kjente norske riffene. All 
informasjon om låt, plate, artist skal lagres sammen med 
riffet. 
Det skal være lett for artister å få lagt ut egne riff, og en 
kan arrangere avstemninger på nettet for å kåre månedens 
riff, samt lage debattsider for riff-diskusjoner.

4.4.5.5 PopArena
Et opplevelsessenter for pop og rock skal være et sted 
som leverer og som innbyr til musikkopplevelser. Derfor 
må sentret gi muligheter for å oppleve konserter, og for at 
gjester og besøkende skal kunne opptre. Fremfor å 
opprette en konkurrerende scene til byens mange tilbud, 
ønsker PopBunker DORA å være en levende musikkarena 
gjennom at det skal være så mye åpent areal at en kan 
holde konsert midt i lokalet. 
Det vil også være naturlig at PopSalongen lokaliseres slik 
at den innbyr til at det holdes intimkonserter. 
Intimkonserter er stemningsskapende og bidrar til 
nærkontakt mellom publikum og utøvere.
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4.4.5.6. PopBibliotek
Dora skal være mer enn kun et opplevelsessenter, det 

skal også være et dokumentasjonssenter med tette 
relasjoner mot forskning og undervisning. Dora må derfor 
ha et PopBiblioteket der besøkende kan få tilgang til 
relevant litteratur, CD-er, film, noter m.m. til bruk i 
forskning, undervisning eller til privat gjennomlesning.
Primært skal PopBiblioteket gi tilgang til materialet, og i 
liten grad drive med direkte utlån til enkeltpersoner og 
institusjoner. PopBiblioteket skal  gjøre materiale om pop 
og rock mer tilgjengelig, og være et sted for den som 
ønsker å fordype seg i tema innenfor pop- og rockens 
historie.
Det vil være naturlig for PopBiblioteket å samarbeide nært 
med folkebibliotek med egne musikkavdelinger.



264.5 PopStudio 

Trøndelagsalternativet ønsker at PopBunker DORA skal gi 
besøkende og unge utøvere muligheten til å se og lære 
hvordan musikk spilles inn, bearbeides og 
massedistribueres.   Dette vil en kunne gjøre ved å 
etablere et PopStudio.  Et slikt studio bør inneholde 
fasiliteter for å presentere hvordan profesjonell håndtering 
av innspilling av musikk skjer, samtidig som det også tilbyr 
besøkende innsyn i hvordan en ved hjelp av moderne 
teknologi kan ha et fullverdig studio i form av en lap top.  
PopStudio kan gjennom et virtuelt musikklaboratorium 
også vise hvordan studiobruken har utviklet seg gjennom 
tiden og med ulike musikksjangere.
PopStudio vil kunne bli et attraktivt tilbud for et bredt lag av 
besøkende gjennom de muligheter et slikt tilbud åpner opp 
for.  
Sammen med den mer praktiske innføring i hvordan 
innspilling av musikk finner sted, kan besøkende få 
anledning til selv å prøve seg som artister.  Muligheten for 
å spille inn din favorittsang med egen vokal kan bli et 
populært tilbud.  Samtidig kan en gjennom 
mikseprosessen blir kjent med de mange ”knep” bransjen  
kan benytte seg av for å pynte på sluttresultatet.
Ved bruk av bluescreen kan PopStudio også gi besøkende 
anledning til å opptre i sine norske favorittvideoer.  Et slikt 
tilbud vil kunne være et spennende tilbud både for øvelse 
og underholdning, samtidig som det gir innsikt i hvordan 
musikkvideoer produseres.  Som salgsvare kan slike 
innspillinger bli en spennende salgsvare for 
opplevelsessenteret.  

Innspillinger med besøkendes egen opptreden, som 
sanger, musiker eller aktør i musikkvideo vil også 
kunne suppleres med utvikling av eget cover til 
innspillingen.
PopStudio vil også kunne åpne opp for å se de beste 
innen fagfeltet i aksjon, og kan bli en fin arena for 
læring for studenter og artister.
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Ringve museum har gjennom mange år brukt musikkstudenter som 
vertskap og omvisere ved museet.  Dette har medført at 
musikkutøvelse og –opplevelse har vært en viktig del av 
museumsbesøket.  På samme måte kan PopBunker DORA etablere 
samarbeid med NTNU, Musikk- og kulturskolen, Lilleby Biz og andre 
aktører for å bemanne PopStudio med teknikere og utøvere.  
Eksempelvis kan en i løpet av faste tidspunkt av åpningstiden ha et 
utvidet tilbud for opplevelser av denne karakter.
Bruken av bakgrunnsmusikk og musikkvideo vil selvsagt måtte avklares 
med rettighetshavere, og kan tilbys gjennom en database.  En slik 
database bør dekke de fleste sjangere innenfor populærmusikken, og 
bør utvides fortløpende.
Utviklingen av PopStudio åpner opp for utstrakt samarbeid med studio 
og fagpersoner i regionene og landet for øvrig, samtidig som  det åpner 
opp for at NTNU og musikkbransjen får en spennende arena for aktiv 
utdanning, forskning og utvikling.
PopStudio åpner også opp for å kunne etablere samarbeidsavtaler med 
enkelte teknologileverandører, som Sony og Apple.  
Trøndelagsalternativet har alt vært i kontakt med de to selskapene om 
et slikt samarbeid.  Trondheim kommune har hatt gode erfaringer med 
å samarbeid med begge disse selskapene, Apple som leverandør av 
maskinpark til Huseby ungdomsskole og Sony som en av 
hovedsponsorene til Kosmorama Internasjonale Film Festival.

For NTNU kan PopStudio representere en ressurs for 
utdanning og forskning relatert til studioaktiviteter.  Et 
slikt samarbeid kan også knytte andre musikksjangere 
til PopBunker DORA.



284.6. PopSimulator

Som en del av det pedagogiske arbeidet med å lære 
besøkende og studenter hvordan ulike markeder innenfor 
populærmusikken fungerer, vil PopBunker DORA utvikle 
simulatorverktøy som på en pedagogisk og 
underholdende måte beskriver hvordan det er å arbeide 
som en del av støtteapparatet i bransjen.
Slike simulatorverktøy kan enten bygges opp som 
underholdningsbaserte spill, som Championship Manager 
(fotball) og Rollecoaster Tycon (opplevelsespark), eller 
som mer skreddersydde treningsverktøy.
Slike verktøy kan på en morsom og spennende måte 
bidra til å beskrive hvordan bransjen er bygget opp og 
hvordan pengestrømmen er fordelt i verdikjeden.
PopSimulator må utvikles i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner og bransjeaktører som Lilleby Biz.  
I tillegg til teknologileverandører kan også 
forskningsmiljøer som Sintef og Midgard Media Lab være 
spennende samarbeidspartnere.
PopSimulator er blant de attraksjoner som kan la seg 
distribuere til regionale arkiv og bibliotek gjennom 
høyskolenes superbredbånd, Uninett.



294.7. PopFoU

På samme måte som Ringve museum i dag samarbeider 
med NTNU og andre utdanningsinstitusjoner, vil 
PopBunker DORA legge forholdene til rette for at det kan 
drives forskning og utdanning innenfor rytmisk musikk og 
studier relatert til populærmusikk og populærkultur.
Det vil derfor være tilgang til studieceller og arbeidsrom 
relatert til aktiv bruk av PopBunker DORA som arena for 
forskning og utdanning.  Samtidig vil en på formiddager 
kunne bruke hele opplevelsessenteret til 
undervisningsformål.  I samarbeid med Uninett kan 
undervisning og foredrag distribueres til høgskoler og 
Kinotek, på samme måte som undervisningen kan skje fra 
andre steder til studenter og forskere i Trondheim.



304.8. Arealbehov og lokalisering

DORA et naturlig førstevalg for lokalisering av et nasjonalt dokumentasjonssenter for populærmusikk .  DORA har 
blant landets beste tilbud innenfor arkivering og lagring av gjenstander i papir, metall og tre.  Klimaet inne i det 50 år 
gamle krigsmonumentet tilsvarer lagringsfasiliteter i fjell.  

Doras arkitektoniske utforminger er spennende. Flere tusen kilo betong, bølgeblikk og et rektangulært utsende, gjør 
at folk både begeistres og provoseres av bygningen, slik som rock og populærmusikk både har appellert og utfordret 
samfunnets tradisjonelle oppfatninger. Bygningen har mye åpne rom, noe som gir store muligheter og fleksibilitet i 
forhold til utforming på utstillinger og bruk av areal.

DORA huser i dag blant annet følgende institusjoner og samlinger:

➢ Ringve museum

➢ Statsarkivet

➢ Byarkivet

➢ Interkommunalt Arkiv Trøndelag

➢ Universitetsbiblioteket og NTNU Sentralarkiv

➢ Vitenskapsmuseet

➢ Kirkevergen i Trondheim

➢ Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

➢ ”Rustkammeret”

DORA AS eies av et privat familieselskap og har gjennom årene spesialisert seg på moderne og effektiv arkivering 
og lagring.   DORA er i ferd med å utvikles til et av landets største og mest moderne ABM-senter.  
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Nyhavna og Lademoen har de siste årene utviklet et 
levende miljø innenfor kulturproduksjon og formidling.  
Plasseringen av et nasjonalt opplevelsessenter for norsk 
populærmusikk vil dermed følge opp den fremveksten av 
aktører innenfor musikklivet i bydelen.
At senteret plasseres i nærheten av øvingslokaler på 
Trikkestallen, UFFA, Lilleby og Svartlamon Auto, vil sikre 
forankring i musikkmiljøet og kompetanse innenfor en 
rekke fagfunksjoner ved opplevelsessenteret.

En rekke av de aktører som er representert i nærmiljøet 
til DORA er i tillegg en del av nasjonale nettverk, slik at 
grensesnittet mot større brukergrupper nasjonalt kan 
ivaretas på en god måte.
Senteret vil også få en nærhet til Trondheim kommunale 
musikk- og kulturskole, samt den planlagte 
kulturbarnehagen på Svartlamon. 
Avstanden fra DORA til Ringve er på 5 minutter med bil.
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Gjennom langsiktige leieavtaler med Statsarkivet og 
Trondheim kommune skal DORA har klart et nybygg fra 
1. januar 2007.  Nybygget vil huse fasiliteter for mottak 
og registrering av arkivgjenstander, samt lesesaler, 
møtearealer og kontorer.  Gjennom felles bruk av 
spesialiserte arealer vil leietakere på DORA få tilgang til 
de mest moderne fasiliteter innenfor arkivering.
DORA ligger sentralt plassert i sentrum av Trondheim og 
har dermed tilgang til Midgard Media Labs 
bredbåndssender på taket av Olavshallen.  
Ekstrembredbåndet til Midgard Media Lab vil gjøre det 
mulig for PopBunker DORA å tilby tilknytning til arkivets 
databaser for regionale arkiv og andre 
samarbeidspartnere.

NYBYGG

DORA har muligheter for å omdisponere arealer på 25-
30.000 kvadratmeter til ABM-formål .  Gjennom 
byggingen av nytt kontorbygg for Statsarkivet og Post-
og scanningsentralen til Trondheim kommune, åpner det 
seg muligheter både for lokalisering i nybygget på 
sørsiden av bygget og i disse enhetenes tidligere lokaler 
på østsiden av bygget.

Arealbehovet for et nasjonalt opplevelsessenter for 
populærmusikk avhenger i stor grad av følgende forhold:

Senterets størrelse og behov for mottak, organisering 
og bearbeiding av arkivmateriell

Antall ansatte

Areal for brukere og administrasjon



335.0.Prosjektbeskrivelse Rock City Namsos



345.1. Profil Namsos

Rock City Namsos er allerede en 
innarbeidet merkevare.  Byens 
historie innenfor populærmusikk har 
bidratt til at merkevaren ”Rock City” 
er akseptert av byens befolkning og i 
nærings-, utdannings- og 
musikkmiljøet. Dette er en viktig 
forutsetning for å kunne realisere 
Rock City-konseptet.
Rock City Namsos er også ansvarlig 
for ulike arrangement, events m.v 
som har tilknytning til området bla. 
Namsos Rockfestival. 
Rock City Namsos består av tre 
deler:

- Kulturbasert næringsutvikling 
- Utdanning/opplæring
- Formidlings og opplevelses-

arena for trøndersk rockhistorie, 
Trønderrockmuseet

Trønderrock-
museet

Utdanning Bedrifter 
og bransje
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RockBaZaR blir basen for Rock City Namsos

Rock City Namsos 

5.1.1 Formidlings og opplevelsesarena for trøndersk rockhistorie -
Trønderrockmuseet

Trønderrock-
museet

I RockBaZaR i samspill 
med PopBunker Dora 

og andre

Utdanning
Bedrifter og miljø i

RockBaZaR samspiller
med utdanningsinst. i 
Namsos og Trøndelag

Bedrifter
Bransjesenter med 
eget bedriftsmiljø i

RockBaZaR og 
samspill med byen og 

utenverden



365.1.2 Nord-Trøndelag kunstmuseum

Nord-Trøndelag fylkeskommune 
utredet i 2003 i samarbeid med 
institusjonene og kunstforeningene i 
fylket et konsept for Nord-Trøndelag 
kunstmuseum - NTFK.

Denne institusjonen var forutsatt å 
samarbeide med institusjoner i 
Trondheim for å sikre kompetansebasis 
og regional relevans.

Trønderrockmuseet skal derfor inngå 
i NTKM som en konsolidert museums-
organisasjon, og skal ut fra dette 
samarbeide med bl.a. Ringve i 
Trondheim, jfr foran om Ringve sin 
rolle. 



375.2 Rock City Namsos

Hele Namsos blir Rock City.
I Industribygget realiseres Rock BaZaR.
Rock BaZaR blir stedet for

Trønderrockmuseum
Inkubator for bedrifter og bransjesenter 
Kreativt samspill med 
utdanningsinstitusjonene.



385.2.1 Forbilder og utfordringer

Autentisitet – møte med artistene og 
miljøene

Høydepunkter i rockens historie med 
utgangspunkt i Trøndelag

Trøndersk kjendisstall
Digital interaktivitet, live instrumenter
Spille i studio – få med CD-en hjem
Verksted for:

Sangskriving
Komposisjon
Produksjon
Arrangement
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5.2.2 Rock City Namsos – Trønderrockmuseet

Konsertsal: liten – stor
Live konserter
Digitale show

Trønderrockbutikk. 
Konseptbutikk med 
Trønderrock som 

ledende tema.

Profesjonelt 
lydstudiomiljø.

Verksted for 
egenaktivitet og

interaktivitet i studio

Egne, faste 
formidlingskonsept

Del av nasjonalt nettverk 
for vandre-utstillinger 

m.v.

Lyttested med 
audiovisuelle og  

interaktive opplegg.
Kobla til arkiv – digital 

løsning for selvsøk

Trønderrockkafe.
Konseptkafe med 
Trønderrock som 

ledende tema

Bibliotek og
dokumentasjon, tilgang 

til arkiv- og 
dokumentasjonssentra

Preproduksjonslokale 
med opptaksutstyr.

Verksted for 
sangskriving og 

musikkproduksjon

Mangfold av aktiviteter i kreativt fellesskap
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5.2.2 Trønderrockmuseet

Formidlingskonsept som bygger på trønderrock og lokal tradisjon i 
hele etterkrigstida

Framveksten av folkelig musikkliv i Namsos
Folkerock, ballader og rock, trekkspill 
Bruken av dialekt og musikk i en nasjonal sammenheng
Namsos er et autentisk, aktuelt sted som i seg selv forteller om rockens 

røtter

Tema 1: Trønderrock
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5.2.2 Trønderrockmuseet

Inspirasjonskildene
Sjøfolkene som kom fra store utland
Anglo-amerikanske musikk
Svensk musikk

Historiene fra framvekst og samtid
Eksempler:

Ola Mediaa – trekkspiller
➢ Grunnlaget for viktige band fra Namsos utover 1950- og inn på 

1960-tallet
➢ Tok med unge musikere på spillejobber

Rocke-Nils
Lille Harry Aleksandersen
Åge Midtgård
Stein Ingebrigtsen

Fritz Myhr, vaktmesteren
➢ Trykkammeret på samfunnshuset
➢ Frokostsalen på Gymnaset
➢ Prudencehistoria

Tilgang til kildene, musikken og 
konsekvensene

Trønderrockboka
TV-opptak
Filmer
DVD-er
Åge-biografi – Fremmed fugl 
DDE-boka
Purpur og gull

Tema 2: Forankring
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5.2.2 Trønderrockmuseet

Erfaringene fra 60-tallet sine vilkår for 
ungdom med musikkengasjement har blitt en 
del av grunnlaget for vår tids utvikling av 
musikkskoler, ungdomsklubber etc.

Rockmusikken i Namsos har vokst fram på 
tvers av klasseskiller. Vi skal formidle dette 
slik at folk fra hele landet skal kunne kjenne 
seg igjen.

Sentrumsplanen i Namsos skal 
underbygge rockens betydning for byen.

Musikkteateret ”Bygg en by” videreføres 
som bidrag å forstå røttene til Rock City .

Bl.a. Carl Frode Tiller, Guttorm Hansen, 
Idar Lind og mange andre har tekster som 
underbygger innsikten i rocekebyens sosiale 
og kulturelle understrømmer.

Offentlige arbeidsstipend vil stimulere 
videreutviklingen.

Tema 3: Samfunn



435.2.3 Rock og utdanning

"Musikklivet sine organisajonar har peika på at 
det i liten grad finst tilstrekkeleg 
utdanningstilbod til dei næringsdrivande 
profesjonsgruppene. Det trengst relevante 
oppbyggings- og etterutdanningstilbod i 
musikkutdanninga. Det er dessutan behov for 
studietilbod til managerar, produsentar, 
bookingfolk, arrangørar, mark-nadsføringsfolk 
og andre i mellomvertposisjonar i musikk-
bransjen....”
…………..
Sterke lokale og regionale miljø er viktige for å 
fremje kreativitet, nyskaping og kompetanse i 
bransjen og for å utnytte heile landets ressursar 
i musikknæringa. Ein klyngebasert regional 
næringspolitikk retta mot til dømes 
musikknæringa kan difor vere ein viktig faktor 
for å utvikle næringspotensialet i kulturfeltet. 
Ein viktig føresetnad for at ulike musikkmiljø 
kan verte ein meir sentral samarbeidspartnar i 
spørsmål om nærings- og innovasjonspolitikk 
for kommunale og regionale styresmakter, 
Innovasjon Noreg og utdanningsinstitusjonane, 
er at ein står fram mest mogeleg samla og har 
idear til tiltak som kan betre kompetansen og 
utviklinga i næringa.

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

Rock City Namsos
Rock BaZaR

NTNU, Trondheim
Tekniske og musiske fag

Høgskolen i 
Nord-Trøndelag

Olav Duun 
videregående skole

Namdal folkehøgskole



445.2.3 Rock og utdanning

Populærmusikken og i særlig grad rockmusikken er en 
musikkultur som har vokst fram som en egen uttrykksform og 
uten annen struktur og form enn den som selve musikken har 
krevd. 

I dag er dette blitt en økonomisk bransje med en stor 
verdiskaping. Veksten og konkurransen har økt kravet til 
profesjonalitet i alle ledd.

Rock- og popbransjen framstår derfor nå som så mange 
andre bransjer tidligere har gjort. Etter en framvekst basert 
på talent, intuisjon og idealisme kommer behovet for 
formalisert kompetanse, rekruttering og yrkesopplæring. 

Utdanningssystemet må være i stand til å fange opp denne 
dynamikken.
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27 eksempler på yrker og fag i rockbransjen med utdanningsbehov

Som produksjonsfelt er musikkområdet til liks med andre 
kulturområde strukturert ut frå opphavrettshavarane sin 
produksjon av kunstverk. Komponistar, låtskrivarar og 
tekstforfattarar er individuelle eller kollektive verkprodusentar. 
Dei dannar kjernen i eit omfattande nettverk av aktørar knytt 
til ulike former for produksjon og distribusjon. Heile dette 
apparatet produserer varer og tenester anten til andre aktørar 
i produksjonssystemet eller til sluttbrukarane –
konsertpublikummet, platekjøparane og amatørmusikarane. 
Det er eit stort mangfald av aktørar, ulike yrkesgrupper og 
arenaer som til saman utgjer den norske musikkbransjen. I 
tillegg kjem ei stor gruppe friviljuge som er svært viktig både i 
opplæringa, ved konsertverksemd og i særleg grad i 
samband med festivalane.
……………………
Det er vanskeleg å stadfeste talet på personar som arbeider i 
feltet, særleg sidan ein og same person gjerne har ulike 
roller. ØF-rapport nr. 10: 2004 legg til grunn at 
musikkbransjen sysselsette om lag 2700 personar i 2002, 
noko som utgjorde om lag 0,1 pst. av sysselsetjinga i landet. 
Denne delen har vore relativt stabil sidan midten av 1990-
talet.
Med basis i tal frå musikkorganisasjonar og musikkforbund 
reknar Østlandsforsking med at det er om lag 5500-6000 
yrkesaktive komponistar og musikarar i Noreg, der mange av 
desse også har anna arbeid i tillegg.
I tillegg til dette kjem sysselsetjinga i dei andre delane av 
verdikjeda som mellom anna omfattar platestudio, 
plateselskap, sal av musikk og musikkinstrument, 
spelestader og festivalar og impressario/bookingagentar, 
produsentar, aktørar innanfor lys-, lyd- og sceneteknikk og 
utstyrsutleige.
St.meld nr 22 (2004-2005) Kultur og næring 



465.2.4 Kulturbasert næringsutvikling
Rock City Namsos er under etablering som et selskap bestående av ulike næringsaktører 

innenfor bransjen.
Selskapet blir i første omgang etablert i Namdalshagen, næringshagen i Namsos hvor det vil 

bli utviklet et integrert kompetansesenter for bransjen i hele landet, herunder:
inkubator for folk som vil utvikle nye bedrifter innenfor bransjen
en næringshage for bedrifter i utvikling
bransjesenter for bedriftsutvikling 
kompetanseutvikling 

Rock City 
Namsos

Nasjonal basis
Bedrifter som bruker Rock 

City Namsos som møtested 
og verksted for kreativt 

samarbeid

Bransjesenter
Møtested for bransjen i 

Namsos, Trøndelag, Norge 
og internasjonalt

Inkubator
Bedrifter under etablering

Lokal basis
Bedrifter og etablerere 

i Namsos

Næringshage
Bedrifter under utvikling

Denne delen av Rock City Namsos vil 
skje i et tett samarbeid med de andre 
delene som finnes under Rock City 
Namsos konseptet, og på sikt 
samlokalisert i RockBaZaR

Støtte til faglig veiledning til 
nyetablerere og entreprenører vil utvikles 
gjennom denne næringsbaserte inkubator 
og næringshage.



475.2.4 Rock og næring
Historisk har det vore relevant å sjå på musikk som næring først og 
fremst innanfor visse sjangrar. Den klassiske og samtidige 
kunstmusikken og smalare segment innanfor sjangrar som jazz, 
vise- og folkemusikk er i hovudsak rekna som delar av eit ikkje-
kommersielt produksjons- og formidlingssystem for kunstnariske 
musikkverk der nærings- og marknadsrelaterte aspekt har vore 
avgrensa og underordna.
Pop, rock og populære delar av jazz-, vise- og folkemusikkfeltet har

i motsetnad til dette primært vorte rekna som marknadsbasert
musikk. Desse sjangrane har såleis gjeve grunnlag for 
næringsverksemd tufta på produksjon, distribusjon og konsum av 
kommersielle musikkprodukt.
I dag gjev ei slik todeling av musikkfeltet mindre meining. Det kan 
vere like relevant å sjå kunstnarisk kvalitet og kommersielt potensial 
som ulike aspekt ved all verksemd i musikklivet.

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

Rock City 
Namsos

Nasjonal basis
Bedrifter som bruker Rock 

City Namsos som møtested 
og verksted for kreativt 

samarbeid

Bransjesenter
Møtested for bransjen i 

Namsos, Trøndelag, Norge 
og internasjonalt

Inkubator
Bedrifter under etablering

Lokal basis
Bedrifter og etablerere 

i Namsos

Næringshage
Bedrifter under utvikling



485.2.4 Rock og næring - i samspill med utdanningen
Inkubator for folk som vil skape nye bedrifter

Erfaring fra bl.a. Hultsfred i Sverige 
er at et nært samarbeid med 
utdanningsvirksomheten knyttet til 
Rock City er en nøkkel til suksess, 
samtidig som nærkontakten med 
etablerte bedrifter i bransjen skaper 
trygghet og god markedskontakt for 
høgskolen.

Utfordringen er å skape et fagmiljø 
for inkludering av nye bedrifter 
innenfor den spesielle bransjen og i 
samsvar med bransjens egne 
forutsetninger. 



495.2.4 Rock og næring
Næringshage for bedrifter i utvikling

Erfaringene fra SIVA sine næringshager, 
nyskapingssentra etc. gir et godt 
utgangspunkt også for Rock City. 

Spesielle tilpasninger til bransjens krav kan 
skape en unik næringshage. 

Samarbeid med Innovasjon Norge skal 
bygge et naturlig partnerskap om denne 
oppgaven.

Samarbeid med lokale og regionale 
myndigheter, utviklingsfond etc skal bidra til 
konkret oppgaveløsning.



505.2.4 Rock og næring
Bransjesenter for bedriftsutvikling.

Musikkbransjen har behov for bedre samarbeid både innad 
og i samspillet med kultur- og næringspolitiske organ. 
Rock City Namsos skal bidra til utviklingen av en sterk 
bransje i samarbeid med de nasjonale organisasjonene. 
Dette vil handle om utvikling av nyskapende kulturpolitikk i 
kommuner, fylkeskommuner, departementene, Norsk 
Kulturråd og andre. 
Rock City vil fremme nyskapende næringspolitikk for en 
voksende opplevelsesbransje i samarbeid med Innovasjon 
Norge, SIVA etc.



515.2.5 Rock City Namsos – RockBaZaR
Rock City Namsos er et konsept som skal prege hele byen
Virksomhetene skal få rom i Industribygget. Lokalene leies av JARAS Eiendom AS.

Industribygget
Rock BaZaR Kan æ få vis dæ by’n æ bur i, 

veit æ du vil bli gla i,
vil du bli med gjennom by’n æ går tur i,
ska du og trives bra i.



525.2.5 RockBaZaR

Nto areal
Administrasjon m.v.
Kontor 
Møterom 
Resepsjon etc
Arkiv m.v.
Sum administrasjon m.v. 95            
Undervisning
Klasserom
Spesialrom
Lager etc
Undervisning 125          
Formidling, opplevelse
Konsertsal/events etc
Preshow, fast utstilling
Sal med installasjoner etc
Sum formidling, opplevelse 560          
Dokumentasjonssenter
Interaktive lyttestasjoner
Vekslende utstilling
Dokumentasjonssenter 80            
Næringshage/inkubator
Bedrifter
Næringshage/inkubator 400          
Lagerrom, utstyr etc
Generelt lager
Sum lagerrom 50            
Sum programareal 1 310       
Inngangsparti, tekn.areal, trafikkareal 393            
Brutto gulvareal i bygningen 1 703       

Intensjonsavtale med JARAS Eiendom AS om utbygging av 
Industribygget i Namsos til RockBaZaR



536.0 Grensesnitt mot andre aktører



546.1. Grensesnitt mot andre aktører

Trøndelagsalternativet ønsker, som det kommer frem av 
organisasjonsmodellen på forrige side,  at 
dokumentasjons- og opplevelsessenteret PopBunker 
DORA skal være en del av et nasjonalt nettverk av ABM-
institusjoner innenfor fagfeltet. Samtidig vil senteret 
kunne etablere samarbeid med andre aktører som UKM 
(Ungdommens Kulturmønstring), Rikskonsertene og 
tiltak som er en del av den Kulturelle Skolesekken.

6.1.1 Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket vil med sine arkiv og kompetanse 
innenfor digitalisering være en viktig samarbeidspartner.  
I tillegg utgjør Nasjonalbibliotekets samlinger innenfor 
populærmusikk landets kanskje største arkiv innenfor 
sjangeren. I Kulturmeldingen legges det til grunn at 
Nasjonalbiblioteket fortsatt skal ha hovedansvaret for 
arkivering av fonogram og digitaliseringen av disse. 
Trøndelagsalternativet synes derfor at det vil være viktig 
å etablere et nært samarbeid hvor arkivene i Mo i Rana, 
Oslo og på DORA kan utfylle hverandre på en best mulig 
måte. 

6.1.2. Regionale ABM-institusjoner
Samtidig vil nettverket av regionale arkiv, bibliotek og 
museum være av stor betydning for både kartlegging, 
dokumentasjon og utstillingsvirksomhet.  
Blant de aktører som er eller kan bli samarbeidspartnere for 
PopBunker DORA finner en blant annet:: 

Opplevelsessenter for Rock i Halden
Rockarkiv i Kristiansand
Musikk- og filmbiblioteket i Stavanger
Diechmanske bibliotek i Oslo
Bergen folkebibliotek, musikkavdelingen
Trondheim folkebibliotek, musikkavdelingen

Et nasjonalt dokumentasjonssenter kan derfor sammen 
med de regionale ABM-institusjonene bidra til at 
Nasjonalbibliotekets arkiv innenfor populærmusikken blir 
fullverdig, i form av materiell fra tiden før 
pliktavleveringsloven ble innført og utgivelser fra mindre 
plateselskap og egne label som ikke har blitt fanget opp av 
pliktinnleveringen.
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6.1.3 NTNU og andre utdanningsinstitusjoner
I arbeidet med utdanning og forskning vil et nært 
samarbeid med NTNU være av stor betydning for å 
etablere et enda sterkere miljø for dokumentasjon, 
forskning og utdanning.  Ringve museum har i dag et 
nært samarbeid med NTNU.
PopBunker DORA har gjennom hele prosjektperioden 
samarbeidet med Uninett og Midgard Media Lab for å 
sikre at det lar seg gjøre å operere med desentraliserte 
løsninger for studenter og utdanningsinstitusjoner 
gjennom digitale nettverk.

6.1.4 Andre ABM-institusjoner
Ringve museum har også erfart at det finnes en rekke 
nasjonale og regionale ABM-institusjoner som det kan 
være naturlig å samarbeid med ved ulike anledninger.  
Med tanke på ønsket om også å dokumentere kulturen 
rundt populærmusikken, vil slikt samarbeid være av stor 
betydning.

6.1.5 Bransjen
Gjennom fagrådet vil Ringve og PopBunker DORA ha en 
forankring i bransjen når det gjelder faglige innspill om 
innhold og fokusområder.
PopBunker DORA vil gjennom sine arkiv, kompetansemiljø,  
undervisningsfasiliteter og opplevelsestilbud kunne bli en 
spennende arena for bransjerelaterte arrangement som 
kurs, seminarer, møter og inspirasjonssamlinger.
I forhold til bransjerettede tiltak ønsker PopBunker DORA å 
samarbeid med ethvert miljø som finner det ønskelig å 
bruke opplevelsessenteret som arena for bransjerettede 
tiltak.  På samme måte som Trøndelagsalternativet har hatt 
stor nytte av en referansegruppe under arbeidet med et 
dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk i 
Trondheim, bør Ringve etablere en tilsvarende 
ressursgruppe i det videre prosjektarbeidet.



566.2 PopArkiv 
Gjennom omfattende utredninger har Stiftelsen Institutt for Norsk 
Populærmusikk (INP) laget følgende liste for hvilket innhold en 
nasjonal samlingen bør ha:
Lydfestede utgivelser , annet lydfestet materiale, multimedia, noter, 
bøker/tidsskrifter/franziner, biografier & diskografier, administrativt 
arkivmateriale, fotografier, promoteringsmateriell, diverse tilbehør

Nasjonalbiblioteket i Rana mottar gjennom lov om pliktavlevering all 
norsk musikk i kommersiell distribusjon.  I tillegg forvalter 
Nasjonalbiblioteket følgende samlinger:

➢ Arne Bendiksen-samlingen

➢ Roger Arnhoff-samlingen

➢ Arve Strømsæther-samlingen

➢ Donasjoner og innkjøp av grammofonplater

➢ Masterbånd fra div. norske plateselskap og studio

I tillegg lagrer Nasjonalbiblioteket store mengder arkivmateriell for 
NRK. 
Nasjonalbiblioteket har utviklet gode databaser og verktøy for 
digitalisering, og prosjekteierne finner det derfor mest naturlig og 
ressurssparende å benytte seg av den kompetanse og 
arkivmateriell som Nasjonalbiblioteket besitter.  Bruken av 
Nasjonalbibliotekets arkivmateriell må avklares med 
rettighetshavere og rettighetsorganisasjoner som Gramo & TONO.



57

Det er Trøndelagsalternativets oppfatning at de deler av dette 
materiell Nasjonalbiblioteket (NB) i dag forvalter gjennom 
pliktavleveringsloven bør forbli NBs ansvar.  
Trøndelagsalternativet ønsker derfor ikke å støtte forslaget til
ABM-utvikling om å legge ansvaret for et slikt arkiv til 
Stiftelsen Institutt for Norsk Populærmusikk.
Ringve museum har mange års erfaring med å samarbeide 
med Nasjonalbiblioteket om digitalisering og restaurering av 
lyd og billedmateriell.  Trøndelagsalternativet ønsker derfor i 
første rekke å bygge opp et arkiv av digital musikk, 
instrumenter, audiovisuelle produksjoner og artefakter.  Et 
slikt arkiv vil samlokaliseres med Ringve museums arkiv på 
DORA, og vil derfor ha en umiddelbar nærhet til alle 
aktiviteter i regi av Ringve museum.
NRK vil være en naturlig samarbeidspartner for presentasjon 
av digitalt materiell de har samlet innenfor populærmusikken, 
gjennom konsertopptak og intervjuer.  Dette er opptak som 
også må avklares rettighetsmessig.
Det planlegges å legge mye ressurser i bruk av webbaserte 
verktøy for å tilgjengeliggjøre det arbeid som gjøres ved det 
nasjonale dokumentasjonssenteret, da dette vil bli mest 
brukte grensesnittet barn, ungdom, studenter og forskere vil 
ha til et slikt senter.

PopBunker DORA ønsker også å bruke åpne 
kanaler for å samle stoff om norsk 
populærmusikkhistorie.  Trøndelagsalternativet har 
blitt kontaktet av brukere av Wikipedia, et 
nettleksikon med artikkelsamlinger på en rekke 
språk.  Blant de over 50.000 norske artiklene som 
finnes, er mange biografier av norske artister.  Ved 
bruk av åpne kanaler av denne karakter kan brukere 
og interessenter i langt større grad bidra med å 
beskrive norsk populærmusikks historie.
DORA vil om kort tid også inneholde et bokbinderi, 
trykkeri og grafiske fasiliteter i anledning andre 
leietakere.  Dette er et miljø som kan være et viktig 
støtteapparat for å få tilgjengeliggjort dokumentasjon 
i bokformat.
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6.2.1 Universiteter og høyskoler
Erfaringer fra Ringve Museum viser at utdanning og 
forskning relatert til denne type materiale, krever 
nærhet mellom fysisk samling og bruker. PopBunker 
DORA vil gjennom samarbeid med NTNU og alle 
landets universitet og høyskolene sikre tilgjengelighet 
av digitalt arkivmateriell.  Tilknytningen til 
undervisningsinstitusjoner på alle nivå vil pleies 
gjennom ansatte med dette som spesialisert 
arbeidsområde.
I samarbeid med NTNU legges det til grunn at det 
opprettes en stilling som forskningskoordinator ved 
PopBunker DORA.  Dette vil gi stipendiater fra NTNU 
og Høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag mulighet til 
å forske på interessante problemstillinger relatert til 
norsk populærmusikk og populærkultur.
NTNU er i tillegg i ferd med å opprette professorat/ 
førsteamanuensis i populærmusikkforskning.  
Samtidig arbeider flere personer innenfor musikk- og 
teknologifag på NTNU med rytmisk musikk.
Det er verdt å merke seg at Trondheim har 
tradisjoner for å organisere utdannelse av nasjonal 
betydning innenfor kunstfag gjennom Midtnorsk 
Jazzsenter, Jazzlinja på NTNU og Institutt for musikk 
(inkl. tidligere Musikkonservatoriet). 

6.2.2 Teknologimiljøer
PopBunker DORA har etablert nettverk med høyt 
kvalifiserte samarbeidspartnere innen digital teknologi og 
distribusjon av digitalt innhold.

Knyttet til NTNU finner en kompetansemiljøer som Q2S, 
Midgard Media Lab og Uninett.

Institutt for telematikk og Institutt for telekommunikasjon på 
NTNU har sammen med Uninett status som nasjonalt 
senter for fremragende forskning innenfor kvantifiserbar 
tjenestekvalitet i kommunikasjon – Q2S.  Senteret 
representerer det eneste Q2S innenfor teknologifag i 
Norge og innehar sammen med Institutt for data og 
informatikk betydelig kompetanse innenfor høykvalitets, 
sikker og brukervennlig formidling av lyd- og billedfiler.  

Q2S og Midgard Media Lab har i mange år arbeidet med 
hvordan databaser med multimedia bør planlegges, 
formateres og organiseres for å kunne sikre best mulig søk 
og bruk av dataene.

Både Q2S og Institutt for data og informatikk (IDI) arbeider 
med komprimering av data.  Q2S har blant annet vært 
involvert i arbeidet med å utvikle MPEG21 som format.  IDI 
arbeider blant annet med rettighetsspørsmål og DRM 
(Digital Rights Management).



597.0 Budsjett - Bemanning
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7.1 Referanser fra utlandet
Kunnskap og erfaringer i forhold til å beregne 
arealbehov og bemanning er innhentet fra tre ulike miljø:

➢ Dutch Rock & Pop Institute (Walter de 
Korver)

➢ Rock City Hultsfred, Sverige (Stefan 
Ulvebring)

➢ Klaus Kuhnke Archive für Populäre Musik, 
Tyskland  (Till Neurath)

I tillegg har Ringve Museum bidratt med verdifulle 
innspill til potensielle behov og fagsammensetning.
I utgangspunktet vil et dokumentasjonssenter ha et varig 
behov for kompetanse innenfor arkivering og 
konservering.  Arbeidet med å samle inn, registrere og 
katalogisere arkivmateriell vil imidlertid kreve en større 
arbeidsstokk den første tiden enn ved normal drift.
Det vil være nødvendig å ivareta administrative og 
datatekniske tjenester, samt å sikre tilgang til juridisk 
bistand relatert til opphavsrettslige spørsmål.  De fleste 
av disse arbeidsoppgaven kan kjøpes inn etter behov, 
fremfor å ansette noen i fast stilling.
Det kan også være aktuelt å ansatte noen for å drive 
produksjon og formidling, samt at noen ivaretar forholdet 
til undervisningsinstitusjoner og studenter.

7. Budsjettanalyse – bemanning m.v.
Gjennomgang av bemanningssituasjonen ved de 
utvalgte arkivene i utlandet viser at samtlige opererer 
med minimal bemanning:
Dutch Rock & Pop Institute – 2,5 stillinger:

➢ 1 bibliotekar og daglig leder
➢ 1 med forskningsutdannelse og medarbeider
➢ 0,5 støttefunksjon utført i fellesskap med andre 

funksjoner 

Rock City Hultsfred, Sverige – 0,5 stilling:

➢ 0,5 stilling som arkivansvarlig og daglig leder

➢ Leier inn studenter for katalogisering og 
dataregistrering

Klaus Kuhnke Archive für Populäre Musik, Tyskland –
2,5 stillinger:

➢ 1 arkivansvarlig og daglig leder

➢ 3 deltidsansatte studenter innenfor 
katalogisering og informasjonsarbeid



61

7.2.1 Stillingsstruktur på Ringve Museum
Til sammenligning er Ringve Museum bemannet som 
følger:

➢ Direktør

➢ Administrasjonssjef

➢ 3 konservatorer (instrumenter, arkiv og teknisk)

➢ 2 museumspedagoger

➢ Butikkleder og informasjonsleder

➢ Vaktmester og renholder

I tillegg kjøper museet inn en del tjenester relatert til 
administrative tjenester og digitalisering. 

Ringve bruker også rundt tre årsverk på omvisere og 
informasjonspersonell.  Dette er særlig rettet mot 
høysesongen om sommeren.

7.2.2 Bemanning PopBunker DORA
Basert på referanser til en rekke lignende 
virksomhetsområder innenfor museumssektoren og 
opplevelsesindustrien har en estimert behovet for 
kompetanse og menneskelige ressurser til å være på 17 
årsverk.  For et opplevelsessenter og muesum vil det 
lønne seg å ansette fremfor å leie, da de kun vil operere 
med forholdsmessig refusjon av merverdiavgiftutgifter.  
På neste side er bemanning spesifisert.
Det kan også ligge store besparelser i samarbeid med 
andre ABM-institusjoner på DORA med tanke på bruk 
spesialisert fagpersonell, men slike samarbeidsmodeller 
begrenses av at det i dag ofte er billigere å ansette 
kompetanse, fremfor å leie slik kompetanse.  Dette 
skyldes slike institusjoners manglende mulighet for å få 
refundert merverdiavgift på slike utgifter.
Etablering av sterke fagmiljøer innenfor ABM-sektoren 
vil imidlertid kunne gjøre DORA til en interessant 
arbeidsplass for en rekke fagpersoner.
I oppstartsfasen vil det være nødvendig med 
kompetanse innenfor en rekke spesialiserte fagområder 
som juridiske tjenester og IT.  Da disse ikke er en del av 
senterets kjernevirksomhet, foreslås det at denne typer 
tjenester vurderes kjøpt fremfor ansettelser. 

7.2 Trondheim
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Bemanning: Kostnad:
Daglig leder og arkivansvarlig 100% 500.000,-

Konservator 150% 720.000,-

Informasjonsmedarbeider og webansvarlig 100% 375.000,-

Produksjon og formidling 150% 660.000,-

Forskning og undervisning 50% 200.000,-

Renhold 150% 425.000,-

Regnskap 100% 375.000,-

Bibliotekar 100% 375.000,-

Teknisk drift 300% 1.300.000,-

Verter (butikk/vakt/billettsalg m.m) 500% 1.250.000,-

Sum: 17 årsverk 6.180.000,-

7.2.2 Bemanning PopBunkerDora



637.3.1 Bemanning Rock City Namsos og NT Kunstmuseum

Still Budsj
Personalplan kulturdel
Daglig leder 1
Formidlingsansvarlig/kurator 1
Guide/drift, variable engasjement ca 3
Sekretær/Info 1
Sum kulturdel ca 6 2,1 mill
Personalplan næringsdel
Daglig leder 0,5
Næringsansvarlig 1
Sum næringsdel 1,5 0,75 mill
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7.4.1 Trondheim
I utgangspunktet vil kostnadsstrukturen til et dokumentasjonssenter for norsk 
populærmusikk være basert på følgende faktorer:

Antall ansatte

Samlet arealbehov

Investeringer ved oppstart og i påfølgende driftsår

Engangsutgifter til ordning av arkivmateriell

Produksjon og formidling

Drift av Opplevelsessenter

Det kan ligge betydelige besparelser i driftsfellesskap med Ringve Museum, samtidig som 
felles bruk av arealer med andre leietakere på DORA kan redusere utgiftene. 

Når det gjelder estimat for utgifter til husleie, er disse basert på informasjon fra DORA AS.  
Estimat for investeringsbehov og driftsutgifter er basert på samtaler med ABM-institusjoner, 
kommersielle opplevelsessenter og utstillere i Norge og utlandet.

Med utgangspunkt i bakgrunnsmateriellet presentert tidligere i rapporten, er det på neste 
side utarbeidet et utkast til budsjett for oppstartsåret og for et normalt driftsår.  Det 
understrekes at tallgrunnlaget kun er estimater, basert på kjente kostnader på eksisterende 
museer og opplevelsessenter.

Sammenlignet med estimat gjort for etableringen av et arkiv, er tallene nå justert i forhold til 
at konseptet nå inneholder et utvidet konsept for et nasjonalt opplevelsessenter på DORA.

7.4 Leie-, investerings- og driftskostnader
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Areal: Leie: Investering: Drift:
(eks husleie/lønnskost)

Arkiv 500 750.000,- 2.000.000,- 1.000.000,-

PopSalong 300 750.000,- 3.200.000,- 500.000,-

Fastutstilling 600 1.500.000,- 12.000.000,- 500.000,-

Vandreutstillinger 200 500.000,- 6.000.000,- 3.000.000,-

PopStudio/PopSimulator 100 250.000,- 6.000.000,- 2.000.000,-

Lesesal/studieceller/møterom 200 500.000,- 600.000,- 50.000,-

Støtteareal (WC/lager m.m.) 100 250.000,- 200.000,- 100.000,-

Sum: 2.000m2 4.500.000,- 30.000.000,- 7.150.000,-
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Totalbudsjett
Etableringskostnader

Investeringer Opplevelsessenter 30.000.000,-

Investeringer Administrasjon 1.000.000,-

Utvikling database, websider og link til Uninett/MML 1.000.000,-

Sum etableringskostnader: 32.000.000,-

Driftsbudsjett (normalår)

17 årsverk 6.180.000,-

Kjøp tjenester 500.000,-

Markedsføring 1.000.000,-

Husleie 4.500.000,-

Kontorutgifter og adm. (inkl . FDV) 1.000.000,-

Driftsutgifter Opplevelsessenter 7.150.000,-

Sum driftsutgifter per år: 20.330.000,-
Vedrørende driftsinntekter

Beregninger av driftsinntekter er ikke tatt med her. Driftsinntekter vil måtte inneholde en kombinasjon av offentlige 
tilskudd, sponsorater og egeninntekter. 



677.4.2 Namsos – investeringsanalyse 

Investeringsformål:

1. Trønderrockmuseet
Formidlings- og opplevelseskonsept
Kobling til arkiv- og dokumentasjonssentra
Digitale visnings- og søkeløsninger

2. Infrastruktur for arrangement

3. Lydstudio

4. Utstyr for å støtte skole og næring

5. Inventar og utstyr for egen drift

Investeringsramme i området 14 – 18 mill



687.4.2 Namsos

år 1 år 2 år 3
INNBETALINGER
DB kulturdrift 871 797 865 533 873 337
DB næringsdrift 307 938 273 421 240 160
Direkte driftstilskudd 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Netto finansbidrag -13 451 -3 525 5 784
Sum innbetalinger 2 566 283 2 535 429 2 519 280
UTBETALINGER 1 1 1
Husleie 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Styre m.v. 100 000 100 000 100 000
Regnskap, revisjon 50 000 50 000 50 000
Forsikring 25 000 25 000 25 000
Markedsføring 150 000 150 000 150 000
FDV 0 0 0
Div. driftskostnader 345 000 345 000 345 000
Billettprovisjoner 0 0 0
Sum utbetalinger 2 070 000 2 070 000 2 070 000
Likviditetsresultat 496 283 465 429 449 280
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8.  Gradvis utvikling og tidspunkt for etablering

8.1 Trondheim
I forhold til den videre utbyggingen på DORA vil det 
første bygget, som skal blant annet skal huse 
Statsarkivet, være klart 1. januar 2007.  Neste 
byggetrinn planlegges klart i 2008, for så å ferdigstille de 
nye fasadebyggene i 2010.

For lokaler inne i DORA vil det ved ulike tidsrom åpne 
seg opp leiemuligheter etter hvert som kontrakter med 
andre leietakere går ut.

Om det er ønskelig å plassere opplevelsessenteret i den 
nye delen av DORA vil en derfor operere med begrenset 
tid før prosjektet må integreres i selskapets 
utbyggingsplaner.  For midlertidige løsninger eller en 
permanent løsning inne i DORA vil det ikke ligge like 
store begrensinger.

Når det gjelder etableringen av Opplevelsessenteret, er 
prosjekteierne og Ringve museum enige om at det må 
etableres en organisasjon for produksjon av utstillinger 
før opplevelsessenteret åpner.

Den første tiden vil det gå mye tid til å kartlegge, samle 
inn, registrere og hente inn materiell til arkivet og 
opplevelsessenteret. Etableringen av et nasjonalt 
nettverk av formidlingsarenaer for vandreutstillinger vil 
være blant det høyest prioriterte arbeidet.  I mens det 
arbeides med opprettelsen av et nasjonalt 
opplevelsessenter vil en derfor gå i gang med å 
produsere vandreutstillinger.
Når det gjelder selve opplevelsessenteret bør de fleste 
tilbud være klar før en åpner senteret.  Etableringen av 
et miljø for utdanning og forskning vil imidlertid kunne 
etableres sammen med en prosjektorganisasjon som 
planlegger oppstart og drift av opplevelsessenteret.

PopBunker DORA

TID

KONSEPT



708.2 Namsos 

ID Task Name
1 Rock City Namsos AS stiftes
2 Rock City Næring etableres
3 Beslutninger om Rock City Namsos
4 Kontrakt om RockBaZaR med JARAS Eiendom
5 Prosjektering RockBaZaR
6 Utdanningstilbud Olav Duun vgs
7 Utdanningstilbud HINT
8 Bygging RockBaZaR
9 Prosjektering Trønderrockmuseet
10 Produksjon Trønderrockmuseet
11 Åpning RockBaZaR 03.08

Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1
2005 2006 2007

En framdriftsplan som må tilpasses rammevilkår og sentrale beslutninger, 
men som i hovedsak styres i regionen og i de lokale selskapenes organer.
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9.  Publikumsgrunnlag

9.1 Trondheim
Trondheim er gjennom sin sentrale plassering midt i 
Norge et utmerket tilholdssted for et 
dokumentasjonssenter som skal være et tilbud for hele 
landets befolkning.
Trøndelag er et yndet feriemål for nordmenn og 
utlendinger.  For sistnevnte grupper betyr det særlig mye 
at Hurtigruta har en av sine lengste havneomløp i 
Trondheim.
Det er lange tradisjoner for kulturturisme i Trøndelag.  
På listen over de mest besøkte festivaler, arrangeres tre 
av de fire mest besøkte i Trøndelag:

UKA (78 000 solgte billetter itliegg til mange åpne 
arrangement.)

Olavsfestdagene  (200.000 besøk)
Spelet på Stiklestad  

I tillegg viste årets nye satsning på filmfestival at selv 
nyvinninger får stor oppslutning.  Kosmorama hadde 
20.000 besøk i april i år.
Blant andre opplevelsestilbud i Trondheim finner en 
Pirbadet, som i 2004 hadde 320.000 besøkende.
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9.2 Namsos

Lokaliseringen i Namsos gjør at en stor del av 
publikumsstrategien baseres på arrangement.

Publikum skal komme til Namsos til forberedte 
events der de skal oppleve og selv medvirke

Fagkurs for ungdom, f.eks Norsk Rockuke og 
Trigger

Bransjeseminarer
Namsos Rockfestival
Temafestivaler med utgangspunkt i Trønderrock

Markeder år
Regionmarkedet 1 259      
Lokaltrafikk, fritid 6 445      
Flytrafikk 176         
RV 769 2 133      

RV 17 4 834      
Skoler 364         
Arrangement store 7 500      
Arrangement små 2 000      

Besøkende 24 710  



Namsos 
kommune

Trondheim
kommune

Nord-Trøndelag
Fylkeskommune

Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

Prosjektgruppe:

Trondheim kommune:
Rådgiver Tore Engstrøm – tore.engstrom@trondheim.kommune.no
Telefon: 911 12 461

Sør-Trøndelag Fylkeskommune:
Rådgiver Ketil Hustad – ketil.hustad@stfk.no
Telefon: 901 98 902

Namsos kommune:
Kultursjef Terje Adde – terje.adde@namsos.kommune.no
Telefon: 959 88 134

Nord-Trøndelag fylkeskommune:
Kultursjef Ragnhild Kvalø – ragnhild.kvalo@ntfk.no
Telefon: 975 27 925

PricewaterhouseCoopers AS:
Manager Arild Kalkvik – arild.kalkvik@no.pwc.com
Telefon: 95 26 14 01

Cand. oecon. Stein Storsul:
Konsulent Stein Storsul – stein@storsul.no
Telefon 90 59 42 48

Presentasjoner på Internett:
www.snorkel.no/popbunker/popbunker.html og www.rockcitynamsos.no og www.stfk.no (->kultur)

Vedlegg: 
Kontaktinformasjon:


