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Orienteringssak d) - styremøtet 10. februar 2017 - Nye midlertidige bygg 
for kiosk og bagasjeoppbevaring Vikingskipshuset fra mai 2017                                       
 
Bakgrunn 
Som del av oppfølgingen av ROS-analysen for VSH (2014-15) planlegger og bygger UiOs eiendomsavdeling 
(EA) et nytt eksternt bagasjebygg og en ny kioskbygning for KHM. Den gamle kioskbygningen eies og 
forvaltes av EA og er en del av internhusleiesystemet. Kioskdelen ble lagt til prosjektet for ROS-oppfølging 
fordi den gamle kioskbygningen er kondemnerbar, og fordi sammenfall i tid gjorde det praktisk å samle de 
to i et prosjekt. Både bagasjebygget og den nye kioskbygningen skal stå ferdig senest 1. mai 2017. Den nye 
kioskbygningen vil få en betydelig høyere teknisk standard enn i dag, og en egen del for lagring av varer. 

Begge byggene vil være paviljongløsninger for midlertidig bruk frem til forutsatt oppstart for 
byggearbeidene for det nye VTM i 2020. Spørsmålet om videre bruk i byggeperioden, f.eks. for 
informasjonsfunksjoner, vil være avhengig av riggtomtens endelige utforming. Mulig gjenbruk av 
oppbevaringsbokser i det nye VTM vil bli avklart gjennom den videre VTM-prosjekteringen. 

Byggene vil bli finansiert gjennom direktekjøp over EAs budsjett. Kioskbygningen blir et erstatningslokale 
for et kondemnerbart bygg EA allerede forvalter innenfor eksisterende internhusleieordning. Bagasjebygget 
er en del av EAs oppfølging etter egen ROS-analyse for VSH gjennomført 2014-15. Byggene vil følgelig ikke 
få direkte budsjettmessige konsekvenser for KHM  

Kiosken er normalt åpen i høysesongen og basert på 6 måneders drift fra mai til september. Med ny 
kioskbygning vil det være mulig å utvide denne perioden noe, evt. holde åpent ved spesielle anledninger i 
vintersesong. 

Økonomi -driftsform 
Kiosken var frem til 2003 drevet av en privat næringsdrivende etter avtale med EA. I perioden 2003-2010 
ble kiosken drevet av KHM. Samtidig med KHMs overtakelse av driftsansvaret foretok EA utvendig 
renovering og anla benker/bord for uteservering. KHM valgte å innstille kioskdriften bl.a. fordi det årlige 
nettooverskuddet ikke sto i et rimelig forhold til ressurs- og tidsbruken knyttet til sesongforberedelse og 
oppfølging for den lille faste staben ved avd. for forretningsdrift.  I perioden 2010-15 var kioskdriften, i to 
perioder à tre år, satt ut til en privat driver. I 2016 har det vært inngått en ett-årig driftsavtale med en 
annen privat driver. Driften har vært regulert i form av en leieavtale mellom EA og kioskdriver. Den 
indeksregulerte sesongleien har tilfalt KHM. 

Etter en samlet vurdering av inntjeningspotensiale og kapasitet i KHMs administrasjon besluttet KHMs 
ledermøte tidligere i år å inngå leieavtale for ett år med den private driveren i 2016. Det skal vurderes i 

løpet av 2017 om driften skal lyses ut blant et større antall drivere. Muliggjort av de forbedrede 
kjøkken fasilitetene har neste sesongs driver forpliktet seg på å tilby et noe bredere vareutvalg. 

Nedenfølgende tegninger angir bare eksempler på eksteriører. Disse er under kvalitetssikring hos 
EAs arkitekter for å sikre et helhetlig uttrykk i forhold til VSH-bygget og tomten ellers. 
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