
Kulturhistorisk museum Notat 
 
 

 

 

 

Sak S 41/14 Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - program for åpen 

plan- og designkonkurranse 

 
Konkurranseprogrammet 

Et samlet forslag til program for plan- og designkonkurranse for nytt vikingstidsmuseum 

på Bygdøy fremlegges herved styret for kommentarer og innspill. 

 

Konkurranseprogrammet er utformet av Statsbygg i samspill med UiOs og KHMs deltagere 

i VTM-prosjektet. Programmet bygger i stor grad på tekstelementer fra prosjektets 

byggeprogram (særlig kap. 0 og 1), jfr. styrets behandling av dette i styremøtet 7. november 

og i oppfølgingsmøte 18. november. Flere av endringene som ble spilt inn til 

byggeprogrammet etter styrets møter i november, er tatt med videre i 

konkurranseprogrammet. Grunnstrukturen i fremlagte tekst bygger ellers på Statsbyggs 

standardmal for utarbeiding av konkurranseprogram.  

 

Konkurranseprogrammet skal behandles på møte i prosjektets øverste styringsorgan, 

Prosjektrådet, 15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet vil gjennom behandlingen i 

Prosjektrådsmøtet, evt. i egen beslutning kort tid etter dette, gi sin godkjenning av 

programmet som grunnlagsdokument for den åpne plan- og designkonkurransen. 

 

Konkurransen planlegges utlyst primo januar 2015. 

 

Dette innebærer at det vil være svært kort tid mellom styremøtet og prosjektrådsmøtet 15. 

desember. Prosessen er imidlertid lagt opp slik at evt. merknader og innspill fra styret vil 

bli sikret realitetsbehandling og oppfølging i sluttfasen av arbeidet med programmet.  

 

Fremlagte versjon er datert 03.12.14. Denne vil bli kommentert og evt. videre justert etter 

møte i VTMs prosjektgruppe 04.12.14. Statsbygg vil da i løpet av uke 50 oversende denne 

(foreløpig) siste versjon som saksunderlag for møtet i Prosjektrådet 15. desember. Evt. 

viktige endringer fra versjonen 03.12.14 til versjonen som er oversendt Prosjektrådet, vil 

bli videreformidlet styret på hensiktsmessig måte. 

 

Samfunnsmål og effektmål 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har VTM-prosjektet, KHM og UiO arbeidet 

med forslag til samfunnsmål og effektmål for VTM-prosjektet. Det ble bl.a. holdt et eget 

særmøte om saken i KD 20. november 2014. UiO har nå oversendt KD et endelig forslag til 
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samfunns- og effektmål, jfr. vedlegg 3. Forslaget bygger dels på samfunns- og effektmålene 

i tidligere KS1-utredning, dels på elementer hentet fra byggeprogrammet og dels på  

signaler gitt av KD. Samfunns- og effektmålene vil bli behandlet på møtet i Prosjektrådet 

15. desember 2014. Kunnskapsdepartementet vil fastsette disse endelig på grunnlag av 

Prosjektrådets behandling. 

 

Evt. merknader til samfunns- og effektmålene fra styrets side vil bli fulgt opp i møtet i 

prosjektrådet 15.12.14. 

  

 
Vedtaksforslag:  

Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til konkurranseprogram og til samfunns- og 

effektmål for nytt Vikingtidsmuseum, med de merknader som fremkom gjennom styrets 

behandling. Styret ber administrasjonen samordne disse med UiO, og foreta videre 

oppfølging overfor Statsbygg, Prosjektrådet og KD. 
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