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Sak S 03/16 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XI. til KHMs styre 2. 

februar 2016 

Nedenfølgende prosjektrapport XI. redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 2. 

desember 2015 til 3. februar 2016 

 

Møter i rapportperioden 

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

deltakelse fra UiO/KHM og Statsbyggs prosjektansvarlige).   

 

Møte i prosjektrådet  

Det har vært holdt ett møte i prosjektrådet (prosjektets øverste styringsorgan) siden forrige 

rapport. Møtet ble holdt i Kunnskapsdepartementet 9. desember 2015. 

 

Plan- og designkonkurransen  

Det kom inn i alt 111 forslag til plan- og designkonkurransen for det nye museet. Alle forslagene er 
tilgjengelig på en egen webutstilling på Statsbyggs og KHMs hjemmesider. Det skal kåres tre 
vinnere i rangert rekkefølge. Det kan i tillegg bli foretatt «innkjøp» av hele eller deler av øvrige 
prosjekter samt bli gitt «hedrende omtale» 
 
Juryens arbeid 

Juryen starter sitt arbeid med et arbeidsseminar i Oslo 15. og 16. desember. Juryen gjennomførte i 

perioden 18-20 januar en studiereise til «Moesgaard museum», Aarhus og «Schleswig-

Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf», inkl. Nydambåten, Schleswig. Det hentes ved behov 

inn fagstøtte for juryens arbeid.  Et eget spesialtilpasset rom for konkurransejuryering i SBs lokaler 

er stilt til disposisjon for juryen. Juryen skal etter planen avslutte sitt arbeid medio mars. 

 

Utstilling av vinnerne på Vikingskipshuset 

Det planlegges en utstilling av de tre vinnerne samt «innkjøpte prosjekter» og prosjekter med 

«hederlig omtale» på Vikingskipshuset rett etter påske. Utstillingen vil innbefatte modeller, 

plakater og dataeksponering. Utstillingen forberedes i et samarbeid mellom KHM utstillings- og 

publikumsseksjon og Statsbyggs kommunikasjonsavdeling. 

 
Engelskspråklig versjon av konkurranseprogrammet 
Det er laget en engelsk oversettelse av konkurranseprogrammet. Oversettelsen er museumsfaglig 
korrekturlest av KHM-personale. Den vil bli lagt ut på KHMs og Statsbyggs web med det første. 
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Byggeprogram 
Statsbygg har sluttført arbeidet med prosjektets byggeprogram (jfr. orientering gitt i KHMs styre 
2014). Dette ligger til grunn for pågående anbudsrunder om PG-kontrakter 
(prosjekteringsgrupper) 
 
Avtaler om PG-kontrakter 
De innkommede tilbudene i anbudskonkurransen om PG-kontrakter ligger til vurdering i Statsbygg. 
Det vil bli inngått kontrakter for to PG’er, en for byggeprosjektet og en for sikringsprosjektet. For 
noen av fagområdene vil det kunne være aktuelt å inngå avtale med en og samme tilbyder for 
begge PG’ene. 
 
Sikringsprosjektet - finansiering   

Det har vært utfordringer knyttet til finansieringen av sikringsprosjektets konservatorressurs. 

Statsbygg har lagt til grunn at SB skal dekke opp sikringsprosjektets behov på de områder der KHM 

ikke selv besitter den nødvendige kompetanse. For konservatordelen av prosjektet innehar KHM 

selv den aktuelle kompetansen. KHM har imidlertid hatt utfordringer med å finne finansiering av 

denne. Saken ble derfor behandlet på Prosjektrådets møte 9. desember. UiO sentralt v/rektor har 

nå gitt tilsagn om finansiering av konservatorressursen. Saken er dermed løst. 

 
Skisseprosjektfase - justering av arbeidsformer 
Etter kåring av vinner(e) og inngåelse av kontrakter med Ark/Lark vil det frem til høst 2016 bli 
intensiv jobbing med ferdiggjøring av skisseprosjektet. Dette vil kreve at KHM og UiO har en god 
brukerorganisasjon på plass, og at det foretas visse justeringer i møtestruktur m.v. Disse 
tilpasningene foretas i disse dager (se nedenfor).  
 
Revidert fremdriftsplan  

Statsbygg har oppdatert fremdriftsplan etter kunngjøringen av arkitektkonkurransen. 

Hovedpunktene i planen er: 

 

• Kåring av vinner -   Mars 2016 

• Ferdig skisseprosjekt - Høst 2016 

• Ferdig forprosjekt -  Høst 2017 

• KS2 –     Høst 2017 

(Reguleringsplanen må vedtas senest høsten 2017) 

• Oppstart detaljprosjekt -  Primo 2019  

(Forutsatt at prosjektet får startbevilgning i statsbudsjettet for 2019) 

• Ferdig detaljprosjekt - Høst 2019  

• Byggestart -   Primo 2020 
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• Bygg ferdigstilt -  Primo 2022 

• Påfølgende prøvedrift, utstillings- og innredningsarbeider før åpning 

• Museet åpner for publikum -   Primo 2023 

 

Brukerstyringsgruppen for VTM-prosjektet  

Brukerstyringsgruppen-VTM har i perioden 3. desember - d.d. avholdt 2 møter. I tillegg kommer 

møter i VTM-prosjektets delprosjektgrupper. 

 

Modell intern organisering av VTM-prosjektet 

Det har hele høsten 2015 vært arbeidet med å utarbeide oversikt over de viktigste leveransene 

KHM skal bringe inn i prosjektet, og å utforme en hensiktsmessig intern organisering som kan sikre 

god oppfølging av disse. Arbeidet har bl.a. bygget på et erfaringsseminar i september-15 med 

andre museer som har vært gjennom lignende prosesser, på diskusjoner i brukerstyringsgruppen 

for VTM-prosjektet, i ledergruppen og med museumsdirektøren. Resultatet av dette fremlegges 

som egen sak for styret i dette styremøte (se Sak S 04/16). 

 

Opplæringspakke prosjektstyring 

UiOs sentrale avdeling for personalstøtte har siste år utviklet et opplæringsprogram i 

prosjektstyring. En gruppe på 12 KHM-medarbeidere vil være de første som gjennomfører 

programmet. Programmet vil gå over 6 samlingsdager våren 2016. Flere av KHMs deltagere vil ha 

sentrale roller i den interne oppfølgingen av VTM-prosjektet, og kursopplegget vil i betydelig grad 

være tilpasset KHMs behov. 

 

 

            

 

           KNI, 02.02.16 


