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Sak S 08/17 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XVIII til KHMs styre 

21. april 2017 

Nedenfølgende prosjektrapport XVIII redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 31. 

januar til 6. april 2017 

 

Faste møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt 4 ordinære møter i Kontaktforum nytt VTM, 

det faste koordineringsorgan mellom KHMs, UiOs og Statsbyggs prosjektansvarlige.  Det har vært 

holdt 1 møte i Prosjektrådet, VTM-prosjektets høyeste organ, siden forrige rapport.  

 
Fra skisseprosjekt- til forprosjektfase- april 2017 til november 2017  
Etter avslutningen av skisseprosjektfasen i februar-17 og en liten pause i prosjekteringsarbeidet i 
mars, vil arbeidet med forprosjektet starte opp for fullt i april. Det vil bli holdt nye fellesmøter 
mellom Statsbygg, arkitektene (AART) og UiOs/KHMs brukerorganisasjon i mai og juni. Omfanget 
av møter og tidsbruk vil bli noe mindre enn i skisseprosjektfasen. 
 
Organisasjon for brukermedvirkning 
KHM og UiO/Eiendomsavdelingen har i fellesskap utarbeidet en organisasjon og møtestruktur for 
brukermedvirkning i prosjektet. 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). 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). 
 
Det vil i forprosjektfasen bli foretatt visse justeringer i organisasjonen for brukermedvirkning, 
herunder en oppdeling av temabrukergruppe II i en gruppe for utstillinger og en gruppe som skal 
spesialisere seg på de øvrige publikumsfunksjonene. 
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Temabrukergruppe IV sikring og klima vil bli organisert med en fastere struktur for oppfølging ved 
UiO/KHM mellom møtene med SBs sikringsprosjekt. Gruppens rolle som koordinator for KHMs 
sikringsfaglige premissgiving inn mot sikringsprosjektets arbeid og prioriteringer vil bli tydeliggjort 
 
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. 
 
Styringsgruppen  
Styringsgruppen har hatt to møter til nå, det konstituerende møtet i september 2016 og møtet i 
februar 2017, hvor behandlingen av skisseprosjektet var hovedsak. Neste møte vil bli holdt 6. juni 
2017. En hovedsak vil være fastsettingen av mandater for de av delprosjektgruppene i KHMs VTM-
organisasjon som ikke har påbegynt sitt arbeid.   
 
Delprosjekt nye utstillinger 
Av KHMs egne delprosjekter er foreløpig ett oppbemannet og aktivt. Det gjelder delprosjekt nye 
utstillinger. Viktige oppgaver har vært: 
 

 Brukermedvirkning utstillings- og publikumsarealer i skisseprosjektfasen 

 Arbeid med utforming av utkast til utstillingsvisjon 

 Arbeid med utforming av mandat for delprosjekt nye utstillinger 
 
Høsten 2016 har arbeidet vært ledet av museumslektor Ellen Marie Næss i KHMs utstillings- og 
publikumsseksjon. Hun vil ivareta denne oppgaven frem til 1. mai 2017, da den nytilsatte 
prosjektlederen, Gøran Joryd, vil overta jobben. 
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Videre bearbeiding av skisseprosjektet - utstillingsrommene rundt skipene 
Delprosjekt nye utstillinger, UiO/EAs prosjektleder og arkitektene i AART har i februar/mars 2017 
gjennomført en prosess for tydeliggjøring av skisseprosjektets løsninger for utstillingsrommene 
rundt skipene. Arbeidet har vært bekostet av EA, med sikte på klargjøring av spørsmål som må 
bearbeides videre i forprosjektfasen. 
 
 Blant forslagene som har fremkommet gjennom denne prosessen er: 
 

 Endelig forslag til plassering av Tuneskipet (på nedre plan nært Gokstadskipet) 

 Forbedrede løsninger for fordypningssonene  
 
Løsningene m/tilhørende tegningsmateriale ble overlevert museumsdirektøren før påske.  
 
Andre delprosjekter - KHM 
Det planlegges oppstart av arbeidet i de øvrige tre besluttede delprosjektene i 

prosjektprogrammet innen sommeren 2017: 

 Delprosjekt kommersiell drift 

 Delprosjekt kommunikasjon, branding, markedsføring 

 Delprosjekt organisering, bemanning, finansiering 

 

I tillegg vurderes det å etablere  

 

 Et delprosjekt for logistikk og revisjon.  

 Et delprosjekt for støttesystemer for skipene, som skal jobbe særskilt opp mot 

sikringsprosjektet i Statsbygg. 

 

Museumsdirektøren vil beslutte om det skal foreslås etablering av egne delprosjektgrupper for 

disse områdene. Forslag til mandat vil i så fall bli fremlagt for beslutning på styringsgruppens møte 

i juni.  

 

Reguleringsplanen - div. spørsmål  

Endelig forslag til reguleringsplan for VTM/Bygdøy ble oversendt Plan- og Bygningsetaten (PBE), 

Oslo kommune medio januar 2017. Planen har vært utarbeidet av Statsbygg med Asplan-Viak som 

hovedkonsulent. PBE ba medio februar om tilleggsdokumentasjon til punktene «grønn mobilitet» 

og «samarbeid/sambruk mot Norsk Folkemuseum». Det ble avholdt avklaringsmøte med 

Folkemuseet i tilknytning til utarbeiding av tilleggsmaterialet. Det er brakt på det rene at 

hovedhensikten med PBEs tilleggsbestilling har vært å sikre at alle mulige spørsmål i tilknytning til 



 4 

 

plansaken er bredt nok belyst i materialet som oversendes politisk behandling. PBE har medio 

mars meddelt Statsbygg at det innsendte tilleggsmaterialet er fullt ut tilfredsstillende, og at fristen 

for fremlegging for offentlig ettersyn dermed løper igjen.. Fremleggingen for offentlig ettersyn vil 

etter dette kunne skje innen sommeren 2017. 

 

Byrådet har trukket forslag om gang- og sykkelvei fra Bygdøylokket. Det er for tidlig å si noe 

endelig om hvilke konsekvenser dette kan få for reguleringsprosessen for VTM-prosjektet. 

 

Felles initiativ for båtrute 

Det er tatt initiativ til et samarbeid mellom museene på Bygdøy og Munchmuseet, 

Nasjonalmuseet for kunst og Astrup-Fearnleymuseet for påvirkning av Oslo kommune/Ruter til 

etablering av båtrute fra Bjørvika til Bygdøy. Et felles oppstartsmøte ble holdt på Munchmuseet i 

mars 2017. I første omgang tas det sikte på felles finansiering av en utredning av båtløsningen. 

 

Prosjektets kostnadsramme 

I den siste kvalitetssikrede prognosen for prosjektet er nå kostnadsrammen satt til 1,5 milliarder 

kr. totalt. Det har gjennom skisseprosjektet fremkommet ymse behov for justeringer i 

priskalkylene samt enkelte nødvendige tilleggsarbeider, herunder anlegg for overvannshåndtering 

på tomten. Dette er avbalansert mot ymse kutt i de øvrige utomhusanleggene. Statsbygg har totalt 

levert inn behov før en budsjettøkning på 61 mill. kr. Justeringene ligger innenfor et «normalnivå». 

 

Kritiske punkter 

For KHM vil kritiske punkter i prosjektet i det kommende året være: 

 

 Mellomfinansiering av sikringsprosjektet etter avslutningen av forprosjektet ultimo 2017, 

finansiering av sikringsprosjektet frem til forutsatt startbevilgning for byggeprosjektet over 

statsbudsjettet for 2019. 

 Finansieringsbehov ved bortfall av billett- og salgsinntekter i byggeperiode – avklaring av 

finansieringsansvar 

 

KHM vil våren 2017 samarbeide nært med UiO og Statsbygg for avklaring av oppfølgingsansvar 

mot Kunnskapsdepartementet og frister for innspill. 

 

Byggeprosjekt og reguleringsplan - viktige milepæler 

 Statsbygg oversendte reguleringsforslag til Plan- og bygningsetaten - januar 2017 
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 Skisseprosjekt fra AART ferdigbehandlet ved KHM og UiO - februar 2017 

 Oppstart forprosjekt - april 2017 

 Ferdig forprosjekt - november 2017 

 Vedtatt reguleringsplan - mars 2018   

 KS2 februar - vår/sommer 2018 
 

Til de to siste punktene knytter det seg en viss usikkerhet. 

 

Det arbeides utfra en forutsetning, og et ønske, om at KD vil fremlegge forslag til startbevilgning 

for byggeprosjektet over statsbudsjettet for 2019, altså i oktober 2018.  

 

 

           KNI, 06.04.17 

 

 


