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Sak S 12/15 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport VII til KHMs styre 

29. mai 2015 

Nedenfølgende prosjektrapport VII redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 5. mars-21. 

mai 2015: 

 

Møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt 3 ordinære møter i prosjektgruppen (med 

deltakelse fra UiO/KHM og Statsbyggs prosjektansvarlige) 

 

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 

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. 

 

Det vil bli gitt nærmere informasjon om status for SBs utredningsarbeid, og om samarbeidet 

mellom KD og SB om dette, i selve møtet. 

 

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. 
 
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 vært holdt to møter i prosjektgruppen for 

sikringsprosjektet i mars-mai. KHM har to medlemmer i gruppen. Oppdraget vil bli utlyst parallelt 

med arkitektkonkurransen. 

 

 



 2 

 

FOU-prosjekt - bevaring av tremateriale 

Statsbygg har sikret intern finansiering av et FOU-prosjekt for bevaring av tre-materiale. Prosjektet 

vil kunne levere viktige bidrag inn til sikringsprosjektet, og skal også samordnes mot noen av 

delprosjektene i KHMs Saving Oseberg-prosjekt. Statsbygg har gått inn i dette fordi en antar det 

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

bygningsmasse. 

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. 

 

Årsmøte i Bygdøy Vel  

KHM, Statsbygg og Asplan-Viak deltok på årsmøtet i «Bygdøy Vel» 21. april. Alle tre bidro med 

innledninger om VTM-prosjektet. Møtet var godt besøkt. Innledningene ble godt mottatt, og det 

kom mange relevante spørsmål og innspill. Interessen knytter seg særlig til trafikkutfordringene og 

reguleringsprosessen. Asplan-Viak legger stor vekt på å organisere arbeidet med 

reguleringsprosessen på en måte som sikrer Bygdøybefolkningens muligheter for medvirkning. Det 

vil bli rimelig hyppig bli holdt informasjonsmøter for lokalbefolkningen. 

 

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. 

 

Intern organisering av prosjektet - brukerstyringsgruppe KHM 

Brukerstyringsgruppen har startet opp med faste møter. Det har i perioden vært avholdt 1 møte i 

gruppen. Viktige temaer har vært oppgaver og roller, rapporteringslinjer, fremdrift, 
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informasjonspolicy intern og eksternt. Museumsdirektøren har fastsatt mandat for 

brukerstyringsgruppen. Gruppen har fire undergrupper: 

- Sikring/bevaring 

- Forskning 

- Utstillinger/formidling 

- Samfunnskontakt/kommunikasjon 

Det er utarbeidet mandat/oppgavebeskrivelse for tre av disse. 

 

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

for styret i løpet av høsten. 

           KNI, 21.05.15 


