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Sak S 08/15 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport VI til KHMs styre 13. 

mars 2015 

Nedenfølgende prosjektrapport VI redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 28. januar -

5. mars 2015: 

 

Møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt følgende møter i prosjektet: 

- 2 ordinære møter i prosjektgruppen 

- 1 møte prosjektrådet 

 

Kvalitetssikring av kostnadsanslag - forsinket kunngjøring av plan- og designkonkurransen 

Kunnskapsdepartementet (KD) har bedt Statsbygg foreta kvalitetssikring av anslagene for 

byggekostnad pr. kvm. Det skal bl.a. gjøres sammenligninger mot prisanslag gjort i tidligere KVU- 

og KS1-rapporter. KD har lagt til grunn at dette må fullføres før plan- og designkonkurransen kan 

kunngjøres (jfr. muntlig informasjon på forrige styremøte).  KDs beslutning har resultert i at 

fremdriften i prosjektet er blitt forsinket. 

 

Forsinkelsen har resultert i lavere aktivitetsnivå i prosjektet, men det har vært arbeidet videre med 

de oppgaver som ikke er avhengig av utredningsrunden i Statsbygg. 

 

Konkurranseprogrammet 

Arbeidet med utarbeiding av programmet for plan- og designkonkurransen har fortsatt i februar 
og mars. Et ferdig utarbeidet program m/illustrasjoner og vedlegg blir klargjort i disse dager. Det 
vil da ligge på vent frem til klarsignal for kunngjøring av konkurransen blir gitt. 
 
Fremdriftsplan  

Det er en målsetning at konkurransen kan kunngjøres relativt kort tid etter påske, men under alle 

omstendigheter innen sommerferien. Statsbygg planlegger å kunne oversende sine beregninger til 

KD senest i løpet av uke 12. Det endelige tidspunktet for kunngjøringen av konkurransen vil 

avhenge av hvor lang til KDs behandling av saken tar. Statsbygg arbeider med en ny revidert 

tidsplan for prosjektet. Det er på det rene at de forsinkelser som er påløpt til nå vil innebære at 

årstallet for åpning av det nye museet vil bli forskjøvet med minst 1 år, fra 2019/20 til 2020/21.  
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Folkemøte om prosjektet 

Statsbygg vil holde et folkemøte for Bygdøys befolkning på Bygdøy skole torsdag 5. mars, kl. 19.00. 

Det vil bli gitt generell informasjon om prosjektet, med særlig fokus på prosessen rundt 

utarbeiding av ny reguleringsplan, trafikkspørsmål m.v. KHMs museusmdirektør vil holde en 

innledning om visjonene for det nye museet, om utstillingsideene m.v. 

 
Sikringsprosjektet   
SB har i nært samarbeid med KHMs fagpersonale arbeidet med grunnlagsmateriale for 

anbudskonkurransen om sikring/flytting. Det har vært holdt ett møte i prosjektgruppen for 

sikringsprosjektet i februar/mars. KHM har to medlemmer i gruppen. 

Intern organisering av prosjektet - brukerstyringsgruppe KHM 

Brukerstyringsgruppen har startet opp med faste møter. Det har i perioden vært avholdt 2 møter 

brukerstyringsgruppen. Viktige temaer har vært oppgaver og roller, rapporteringslinjer, fremdrift, 

informasjonspolicy intern og eksternt. Gruppen har fire undergrupper: 

- Sikring/bevaring 

- Forskning 

- Utstillinger/formidling 

- Samfunnskontakt/kommunikasjon 

Det er utarbeidet mandater/oppgavebeskrivelser for tre av disse. 
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