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Sak S 18/15 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport VIII til KHMs styre 

19. juni 2015 

Nedenfølgende prosjektrapport VII redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 29. mai til 

11. juni 2015: 

 

Møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport ikke vært holdt ordinære møter i prosjektgruppen (med 

deltakelse fra UiO/KHM og Statsbyggs prosjektansvarlige). Et prosjektmøte vil bli holdt dagen før 

styremøtet, 18. juni. Evt. viktig tilleggsinformasjon fra dette vil bli gitt i møtet. 

 

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. En analyse av prosjektets arealforutsetninger inngår også i oppdraget. KD har 

underveis i prosessen gitt Statsbygg ulike typer av tilleggsbestillinger, herunder utredning av 

kostnadene ved et evt. «nullalternativ»: en løsning hvor skipene blir stående som i dag, men med 

åpning av rommet rundt skipene og med øvrige funksjoner lokalisert i et tilleggsbygg. KD har lagt 

til grunn at det bestilte kvalitetssikringsarbeidet må fullføres før plan- og designkonkurransen kan 

kunngjøres.  KDs beslutning har resultert i at fremdriften i prosjektet er blitt forsinket. 

 

Det har vært nær kontakt mellom KD og Statsbygg gjennom hele prosessen, og SBs utkast til 

analyser har løpende blitt forelagt KD. Arbeidet er nå i ferd med å bli sluttført, og vil etter det 

opplyste bli formelt oversendt KD i slutten av uke 24. Kopier av analysematerialet vil samtidig bli 

oversendt UiO og KHM.  

 

Kunnskapsdepartementet har innkalt til møte i prosjektets høyeste organ, Prosjektrådet, 23. juni 

2015. KDs plan er at presentasjon og drøfting av SB-analysene samt sluttbehandling av grunnlaget 

for arkitektkonkurransen skal foretas i dette møtet. 

 

Utfyllende informasjon vil bli gitt i selve styremøtet. 

 

Konkurranseprogrammet 

Arbeidet med utarbeiding av programmet for plan- og designkonkurransen er foreløpig avsluttet. 
Et ferdig utarbeidet program m/illustrasjoner og vedlegg ligger på vent frem til klarsignal for 
kunngjøring av konkurransen blir gitt. 
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Sikringsprosjektet   
SB har i nært samarbeid med KHMs fagpersonale arbeidet med grunnlagsmateriale for 

anbudskonkurransen om sikring/flytting. I tillegg til ekspertise innen statikk, vibrasjoner, 

materialvitenskap m.v. vil det inneholde en komponent av konserveringsvitenskap som KHM skal 

levere inn og /eller faglig kvalitetssikre. Det har ikke vært holdt møter i prosjektgruppen for 

sikringsprosjektet i den korte perioden fra forrige VTM-rapport til d.d. KHM har to medlemmer i 

gruppen. Oppdraget vil bli utlyst parallelt med arkitektkonkurransen. 

FOU-prosjekt - bevaring av tremateriale 

Statsbygg har sikret intern finansiering av et FOU-prosjekt for bevaring av ikke-alunkonservert tre-

materiale. Prosjektet vil kunne levere viktige bidrag til sikringsprosjektet, og skal samordnes mot 

KHMs Saving Oseberg-prosjekt. Hoveddelen av midlene vil gå til finansiering av en tidsbegrenset 

konservator-/forskerstilling i Saving Oseberg-prosjektet. Statsbygg har gått inn i dette fordi en 

antar det kan ligge overføringsverdier til prosjekter som innbefatter arbeid med ulike typer fredet 

bygningsmasse. Samarbeidsavtale mellom Statsbygg og KHM vil bli undertegnet i uke 25. 

Fremdriftsplan  

Foreliggende målsetning fra KDs side er at politisk sluttbehandling av grunnlaget for 

arkitektkonkurransen skal skje innen sommerferien, og arkitektkonkurransen vil bli utlyst i slutten 

av august d.å. 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. 

 

Styret vil få fremlagt en revidert fremdriftsplan så snart utlysningstidspunktet for 

arkitektkonkurransen er endelig bestemt. 

 

Informasjonsmøte om VTM-prosjektet for Bygdøys museumsdirektører - områder for samarbeid 

KHM har tatt initiativ til et fellesmøte mellom Bygdøys museumsdirektører. Statsbygg og UiO/EA 

vil også delta. Initiativet har blitt svært godt mottatt av alle inviterte. Møtet holdes på 

Vikingskipshuset 17. juni. Foruten informasjon om VTM-prosjektet fra KHM og Statsbygg, vil 

forslag om samarbeid om et offentlig utspill for en fast båtforbindelse (Ruter) fra 

Operaen/Munchmuseet via Rådhuset, Tvuvholmen og til Bygdøys ulike destinasjoner bli drøftet. 

 

Det vil bli gitt muntlig informasjon om utfallet av møtet i styremøtet. 
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Studentutstilling VTM-prosjektet - Arkitekthøgskolen i Oslo 

En gruppe på 30-grunnkursstudenter ved AHO har våren 2015 hatt nytt VTM som hovedprosjekt. 

Studentarbeidene, som var utstilt i uke 23, viste et stort mangfold av konseptuelle grep, og 

illustrerte på en god måte de ulike spørsmålene som arkitektkonkurransen må gå videre inn i, og gi 

svar på.  

 

Brukerstyringsgruppen for VTM-prosjektet - arbeid med prosjektplan 

Brukerstyringsgruppen-VTM  har i perioden 29.05.15 - d.d. avholdt 1 møte.  

 

Museumsdirektøren har bedt gruppen prioritere oppgaven med utarbeidelse av en prosjektplan 

som tydeliggjør KHM-personalets innsats i prosjektet, og som samordner oppgavene og visjonene 

knyttet til forskning, utstillingsutvikling og formidling opp mot milepælene i byggeprosjektets 

planverk. Som del av grunnlagsarbeidet vil det i overgangen august/september bli holdt et 

dagsseminar, der erfaringsdeling med øvrige museer som er i lignende prosesser vil bli en sentral 

del. Et første utkast planlegges ferdigstilt ultimo september. Prosjektplanen vil bli fremlagt for 

styret i løpet av høsten. 

 

 

           KNI, 10.06.15 


