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Sak S 30/16 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XV til KHMs styre 4. 

november 2016 

Nedenfølgende prosjektrapport XV redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 30. august 

til 24. oktober 2016. 

 

Faste møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt 3 ordinære møter i Kontaktforum nytt VTM, 

det faste koordineringsorgan mellom KHMs, UiOs og Statsbyggs prosjektansvarlige.  

Hovedvolumet av møteaktivitet i rapportperioden knytter seg imidlertid til brukermedvirkning i 

den pågående prosess med utarbeiding av skisseprosjektet. 

 
Skisseprosjektfase- august 2016 til februar 2017 
Skisseprosjektfasen startet ultimo august og vil vare til medio februar 2017. AART har satt opp et 
eget team med arkitekter og landskapsarkitekter, Statsbyggs prosjekteringsgrupper, PG 1-bygg og 
PG 2-sikring, er bemannet og i arbeid og UiOs/KHMs brukerorganisasjon er på plass (se nedenfor). 
 
Organisasjon for brukermedvirkning 
KHM og UiO/Eiendomsavdelingen har i fellesskap utarbeidet en organisasjon og møtestruktur for 
brukermedvirkning i skisseprosjektfasen. Organisasjonen bygger dels på erfaringene fra 
brukermedvirkningen i det pågående prosjektet for UiOs nye Life Science-bygg. Et hovedgrep er 
såkalte temabrukergrupper satt sammen av fagpersonale fra KHM og prosjektledelse og 
fagkonsulenter ved UiO. Det er etablert fire ulike grupper: 
 

 Temabrukergruppe I: drift, utomhus og sikkerhet 

 Temabrukergruppe II: utstillings- og publikumsarealer 

 Temabrukergruppe III: gjenstandsbehandlings- og ansattarealer 

 Temabrukergruppe IV: sikring og klima 

 
KHM leder tre av gruppene (II, III og IV). Gruppene har hatt faste møter med arkitektene og 
PG’ene annenhver uke siden slutten av august, med egne UiO-samordningsmøter for alle 
gruppene i de mellomliggende ukene. UiO samordner sine innspill gjennom en såkalt 
hovedbrukergruppe, og KHM foretar samordning i en egen koordineringsgruppe og gjennom 
løpende rapportering til og forankring hos prosjekteier (museumsdirektøren). Temabrukergruppe 
IV, sikring og klima, jobber direkte mot PG2 («SBs sikringsprosjekt»), mens temabrukergruppene I-
III primært arbeider mot PG1 (byggeprosjektet). 
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Arbeidet med skisseprosjektet 
Det har i arbeidet med skisseprosjektet blitt foretatt en rekke spesifiseringer og tilpasninger av de 
arkitektoniske og teknisk-funksjonelle løsningene både for bygget og utomhusanlegget. 
Endringene har skjedd på grunnlag av innspill fra den brede palett av brukere og fagpersoner som 
har deltatt i prosessen fra KHMs (og UiOs) side. Endringene har omfattet både utstillingsarealene, 
servicefunksjoner, auditorium, kafe/butikk, arealer for skoleklasser, verksteds- og 
laboratoriearealene, kontorarealene, transportveier/logistikk og tekniske rom mm. Samarbeidet 
mellom arkitekter, brukergrupper og PG’er har vært løsningsorientert og dynamisk, og kan 
oppsummeres som vellykket. Prosessen for brukermedvirkning gjennom faste møter vil løpe frem 
til medio november. Etter dette vil arkitektene (AART) i perioden frem til ca. 15. januar 2017 
arbeide med sluttføringen av sitt første endelige forslag til skisseprosjekt. 
 
KHMs VTM-organisasjon 
KHMs prosjektorganisasjon for VTM-prosjektet ble fastsatt gjennom styrets vedtak 13. mai 2016. I 
tråd med dette er det etablert en styringsgruppe for prosjektet med følgende sammensetning: 
 

 Håkon Glørstad, museumsdirektøren (leder) 

 Karl Kallhovd, assisterende museumsdirektør 

 Biljana Topalova-Casediego, seksjonsleder UPS 

 Marianne Vedeler, professor AS, KHMs forskningsmiljø på vikingtid (ViS)  

 Isabell Lexow, plan- og prosjektdirektør, EA, UiO 

 Gareth Williams, forsker/curator British Museum (ekstern repr.) 
Sekretær: Karsten Aase-Nilsen, programkoordinator-KHM. 
 

Øvrige deler av KHMs prosjektorganisasjon utgjøres av programkoordinator, 
koordineringsgruppen og delprosjektgrupper. 
 
Styringsgruppens første møte 8. september 2016. 
Styringsgruppen hadde sitt første og konstituerende møte 8. september 2016. Viktige saker var 
bl.a. organisasjonen for brukermedvirkning, oppgavebeskrivelse for delprosjekt nye utstillinger 
høsten-16, kunngjøringstekst prosjektleder nye utstillinger og en strategisk vurdering av skipenes 
rekkefølge i ikonløypen. Den siste saken ble behandlet i to omganger basert på innspill fra KHMs 
delprosjekt nye utstillinger, sikringsprosjektet/PG2 og arkitektfirmaet. Styringsgruppen 
konkluderte enstemmig med rekkefølgen Oseberg-Gokstad-Tune. Neste møte i styringsgruppen vil 
bli holdt i tilknytning til behandlingen av forslaget til skisseprosjekt i januar/februar 2017. 
 
Delprosjekt nye utstillinger 
Av KHMs egne delprosjekter er foreløpig ett oppbemannet og aktivt. Det gjelder delprosjekt nye 
utstillinger. Høsten 2016 blir dette ledet av en fast medarbeider i KHMs utstillings- og 
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publikumsseksjon, men prosjektlederjobben fra ca. årsskiftet 2016/17vil  bli overtatt en ny 
eksternt rekruttert prosjektleder.  
 
Stillingen som prosjektleder nye utstillinger (3-årig) ble kunngjort medio september. Ved 
kunngjøringsfristens utløp hadde det kommet inn 26 søknader. Intervjuer vil bli gjennomført i 
løpet av november.  
 
Webportal for interninformasjon om VTM-prosjektet  

Det er etablert en egen webportal for interninformasjon om VTM-prosjektet for KHMs ansatte. 

Den inneholder bl.a. info om programdokumenter, informasjon om prosjektdeltagere, referater 

fra prosjektets ulike møter, tegninger/skisser, fremdriftsplaner m.v.  

 

«Referanseprosjekt» for kostnadsstyring 

I tråd med beslutning fra Finansdepartementet er det etablert en ny ordning med 

«referanseprosjekter» for kostnadsstyring i statlige byggeprosjekter. Hensikten med ordningen er 

at de aktuelle ansvarlige departementer (i dette tilfellet KD) i større grad enn tidligere skal kunne 

ha mulighet til å ta stilling til kostnadsendringer underveis i prosjektforløpet. Ordningen opererer 

med tre hovedkategorier av endringer som kan begrunne kostnadsøkning: 

 

 Myndighetspålagte krav. 

 Endringer i prosjektet som kan være hensiktsmessige for å realisere prosjektets mål. 

 Tekniske beregningsjusteringer. 

 

For VTM-prosjektet vil det være Prosjektrådet (sammensatt av ledelsene ved de to berørte 

departementer, UiO/KHM og Statsbygg) som vil ha oppgaven med å overvåke referanseprosjektet. 

Det vil bl.a. være tema på prosjektrådets møte i november. 

 

Videre fremdrift - viktige hendelser 

To hendelser vil være av særskilt viktighet for styret i de kommende månedene: 

 

 Styret vil på styremøtet 16. desember få en mer omfattende presentasjon av prosjektet slik 

det har tatt form i løpet av skisseprosjektfasen. Presentasjonen vil også være en 

forberedelse til behandlingen av det endelige forslaget til skisseprosjekt i januar/februar. 

 

 AARTs forslag til skisseprosjekt skal avgis til Statsbygg medio januar 2017. Etter dette vil det 

være en tidslomme frem til ca. medio februar 2017 hvor prosjektet skal behandles av 
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Prosjektrådet/KD, UiO og KHM. For KHMs del vil det bli lagt opp til en koordinert 

behandling i styret og styringsgruppen på noenlunde samme tid. Det legges opp til at 

arkitektene, som del av både styrets og styringsgruppens behandling, inviteres til å innlede 

om prosjektet og stå til disposisjon for spørsmål. 

            

 

 

 

           KNI, 24.10.16 


