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S 28/15  Videre kioskdrift VSH – premisser og konseptvalg 
 

Bakgrunn 

Driftsavtalen med firmaet som forestår driften kiosken utendørs på Vikingskipshuset går ut i 2015. Det 

foregår derfor en prosess internt ved KHM og UiO vedr. driftsform, kravspesifikasjoner og økonomi ved 

fremtidig drift, profil på tilbud osv.  

Nedenfølgende notat gir en del bakgrunnsinformasjon samt redegjør nærmere for en del av momentene 

som er til diskusjon.  

Driftsform tidligere og nå 
Kiosdriften har de siste 6 årene vært leiet ut til et privat firma. Kiosken er åpen i høysesongen og er basert 
på 6 måneders drift fra mai - september. Kiosken er 15 m2 og disponerer uteareal med bord/sitteplasser til 
ca. 90 personer. 
 
Kioskens tekniske standard er utilfredsstillende, og ville i dag sannsynligvis ikke fått godkjenning fra 
Mattilsynet. Kiosken var fram til 2003 eiet og drevet av en privat næringsdrivende. Den hadde da en meget 
enkel standard, og servicegrad og kundebehandling var utilfredsstillende. KHM ervervet kioskbygningen fra 
den private eieren fra 2004, og foretok deretter en oppussing og estetisk oppgradering av bygningen i 
samarbeid med eiendomsavdelingen. EA finansierte fornyingen av utearealet, inkl. benker/sitteplasser 
utendørs.  
 
KHM tok over kioskdriften fra sesongen 2004. Den ble da organisert som en del av avd. for forretningsdrift i 
administrasjonen (som driver museumsbutikker og entrekasser). Utvalget var enkelt med fokus på 
mineralvann, kaffe/te, iskrem, sjokolade og enkle varmtprodukter som toasts og pølser. Kioskdriften ga et 
årlig nettooverskudd på ca. 350.000 kr (lønnsutgifter fast personale for sesongforberedelser og løpende 
administrasjon ikke medregnet.). KHM drev kiosken i egen regi fra 2004 til 2009, da det ble inngått privat 
driftsavtale med nåværende driver. Årsaken til at KHM valgte å gå bort fra drift i egen regi, var bl.a. at tiden 
som medgikk til sesongforberedelse og løpende oppfølging ble for omfattende i forhold til inntjeningen. 
 
Kioskbygningen ble fra 2010 innlemmet i UiOs internhusleieordning. Den er i dag altså formelt eiet av UiO. 
 
Leieavtalen går ut i 2015  
Leieavtalen med nåværende leietaker har løpt i 6 år, 2 x 3 år, og utgår i 2015. Firmaet har levert et enkelt 
og rimelig serveringskonsept på et middels prisnivå. 
 
Omsetningen har variert mellom 1,1 og 1,5 mill. kr. pr. år. Leien til KHM er indeksregulert og i snitt ca. 
60.000 kr pr. år. Et normalt markedsnivå skulle tilsi en leiepris tilsvarende ca. 10% av omsetningen. For 
dagens omsetning vil dette tilsvare ca. kr. 150.000 kr. pr. år. 
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Ulike serveringskonsepter 
KHMs utgangspunkt må være at et museum med et årlig besøkstall på 400.000-450.000 ikke kan tillate seg 
å være uten et eller annet serveringstilbud til publikum. Det bør også være et mål å kunne heve kvaliteten 
på tilbudet noe utover nåværende nivå, og en bør forsøke å gjøre noen bevisste valg når det gjelder 
profilen på tilbudet. Lederen av KHMs avd. for forretningsdrift har formulert en mulig profil på tilbudet slik: 
 
«Norsk mat, godt sted å sitte, touch av Vikingtid, i museets vakre omgivelser, en forlengelse av 
museumsopplevelsen... Eks.: Norsk brød, norsk iskrem, lefse, norsk vaffel, fiskeburger, hjorteburger, 
rekesmørbrød, ‘enkle retter i farta’.» 
 
Bygningens tilstand - nødvendige utbedringer 
Kiosken er en brakke på ca.15 m2, som ble oppført på VSH-tomten på 90-tallet. Selv om det ble foretatt 
visse oppgraderinger i 2004, må den i dag kunne betraktes som kondemnerbar. Kiosken har kun innlagt 
sommervann og gråvannet renner rett ut under kiosken. Skal den fortsatt benyttes til nåværende 
virksomhet, må det som et minimum installeres ordinært avløp. 
 
Siden kioskbygningen eies av UiO, vil det i utgangspunktet være UiO v/EA som må forestå de nødvendige 
oppgraderinger. Dette gjelder uavhengig av om det foretas reparasjon/oppgradering eller bygging av et helt 
nytt anlegg. 
 
Pågående tilbudsinnhenting 
KHM har vært i dialog med ulike tilbydere for drift av kiosken, hvorav den ene er nabomuseet, Norsk 
Folkemuseum.  
 
Folkemuseet leverer og drifter egne og eksterne kafeer på Bygdøy til bl.a. Oskarshall og Sjøfartsmuseet. 
Folkemuseets kjøkken er nyrenovert. De kombinerer kafedrift med ekstern restaurantdrift. Kafeen tilbyr 
norske «hjemmelagede» produkter fra kaker, lefser til rekesmørbrød. Den eksterne restauranten, 
Gjestestuene, kan levere mat til mer profesjonelle arrangementer og konsepter. 
 
KHM har også vært i kontakt med et selskap for kafe-/restaurantdrift, og et firma som har et konsept for 
mobilt «gourmet streetfood». 
 
Nevnte kontakter mot mulige tilbydere har ikke hatt karakter av en formell tilbudsinnhenting. Alle 
tilbyderne har imidlertid vært tydelige på at det ikke er aktuelt å drive kiosken i den fysiske stand den nå er.  
 
Formell avtale om leie av kioskbygningen må inngås mellom UiO/EA og aktuelle driftsselskap. 
 
Kundegrunnlaget   
VSH har besøk av 400.000-450.000 besøkende pr. år. Kiosken har mulighet til å samarbeide med ulike 
reiselivsleverandører og skreddersy tilbud. Spørsmålet om det er grunnlag for å gå over til helårsdrift, og 
hvilke krav dette i så fall vil stille, er også et punkt som må avklares. 
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Alternativ til driftsavtale med ekstern tilbyder - drift i egen regi  
Et alternativ til ny driftsavtale med ekstern tilbyder, er at KHM selv overtar driftsansvaret for 
kiosken/serveringstilbudet. KHM har pr. i dag infrastruktur (kassesystemer m.v) og kompetanse for både 
butikkdrift og drift av serveringstilbud med egne tilsatte. En modell med eget driftsansvar vil således i 
kunne bygge på ressurser som allerede er i virksomheten. Gitt akseptable (leie-)kostnader for nødvendig 
fornying av kioskbygningen, er det med eksisterende besøksgrunnlag sannsynligvis også mulig å oppnå et 
akseptabelt nettooverskudd fra en slik virksomhet. 
 
Alternativet må avveies mot ulike ulemper, herunder stort kontrollspenn i forretningsvirksomheten, 
utfordringer knyttet til ivaretakelse av «faglige»/hygienemessige standarder ved matservering m.v. 
 
Nytt kombinasjonsbygg - serveringstilbud og oppbevaringsbokser for vesker/bagasje 
Av sikkerhetsgrunner, og i samsvar med ROS-analysen for Vikingskipshuset (jfr. styresak 21/15), arbeider 
KHM med å skape finansiering for bygging av eksternt bagasjebygg på VSH-tomten. Saken ble bl.a. drøftet 
med EA i dialogmøte 17. september 2015. En mulig løsning kan være at det bygges et kombinert serverings- 
og bagasjepaviljong på tomten. Byggestart for det nye VTM-bygget er anslått til 2020. Ved rask realisering, 
vil paviljongen kunne betjene publikum i en periode på 4-5 år. Man kan også tenke seg at paviljongen vil 
kunne ha viktige service- og informasjonsfunksjoner på tomten i byggeperioden. Gjennom omdisponering 
av tidligere avsatte sikringsmidler, vil KHM kunne bidra til finansieringen av utrednings- og 
prosjekteringskostnadene for en slik løsning. 
 
Premisser for styrets behandling 
Det har, med den tid vi har hatt til disposisjon, ikke vært mulig å få forberedt denne sak på en måte som 
gjør det mulig å fremlegge en fullstendig pakke med entydige anbefalinger for styret. Notatet må derfor i 
første omgang anses som en liste over momenter og problemstillinger. Med basis i de signaler som gis 
gjennom styrets drøfting av denne, bør det kunne etableres et mer spesifikt og konkret grunnlag for saken 
videre oppfølging. 
 
 
Vedtaksforslag: 
Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner 
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