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Karsten Aase-Nilsen 

NYTT VIKINGTIDSMUSEUM, BYGDØY  

  
INTERN ORGANISERING OG INTERNE LEVERANSER 

 



KHMs EGNE BIDRAG 

HVA MÅ VI LEVERE INNEN 2023? 

 
Løpende bidra:  

   

• i byggeprosjektets videre utforming. 

 

• i de sikringsrelaterte prosjektene. 

  

 



KHMs EGNE BIDRAG 

HVA MÅ VI LEVERE INNEN 2023? 

 
Utvikle:  

• utstillingskonsepter for det nye museet. 

  

• en kommunikasjons- og formidlingsstrategi 

for det nye museet. 

  

• modeller for organisering, bemanning og 

finansiering av det nye museet (i normal 

driftsfase.) 

 



KHMs EGNE BIDRAG 

HVA MÅ VI LEVERE INNEN 2023? 

 Levere gode løsninger for: 

 

• finansieringen av prosjektets utviklings- og 

investeringskostnader 

Ulike kilder:   

– offentlige bevilgninger 

– fondsstøtte 

– sponsing 

Modeller for organisering av (deler av) utviklinsgs-

arbeidet i en stiftelse skal utredes.  



DELPROSJEKTENE 

Seks ulike delprosjekter: 

 

1) Bygg og brukerutstyr 

2) Sikring og klima 

3) Nye utstillinger 

4) Kommunikasjon og formidling 

5) Forskning 

6) Organisering, drift, bemanning og 

finansiering  

 



Delprosjekt 1  

Bygg og brukerutstyr 
Omfatter: 

• Bygget/uteområder 

• Brukerutstyr 

• Reguleringsplaner 

 

• Styringsdokumenter 

– Byggeprogram 

– Program brukerutstyr 

– Reguleringsplan 

 

Prosjektledelse – intern; samspill EA vesentlig 



Delprosjekt 2 

Sikring og klima 
Omfatter: 

• SBs siktingsprosjekt 

• Saving Oseberg 

 

– Forbedrede konserveringsmetoder for 

gjenstandene/samlingene  

– Gode bevaringsforhold i utstillingene (klima, 

oppstøtting m.v.) 

– Flyttemetoder, sikringstiltak i byggeperioden 

 

Prosjektledelse – intern (mulig komb. med 

kons.ressurs i sikr.prosj.); samspill EA vesentlig 

 



Delprosjekt 3 

Nye utstillinger 
Omfatter: 

• Utvikling av utstillingskonsepter 

– visjon/ideutvikling  

– gjenstandsutvalg, fortellinger m.v. 

• Designutvikling 

• Produksjon (inkl. gjenstandsbehandl. og logistikk) 

 

– Særskilt utfordring:  

 Sammenhengen forskningsdrevet 

 kunnskapsutvikling og utstillings- og 

 formidlingsløsningene 

Prosjektledelse - ekstern; tilsettes 2016/17 

 

 

 



Delprosjekt 4 

Kommunikasjon og formidling 

Omfatter: 

• Formidlingsstrategi og formidlingskonsepter ift. det 

nye museet og de nye utstillingene 

(overlappende med utstillingsprosjektet) 

• Strategi for digital kommunikasjon 

• Strategi for profilering, markedsføring og salg 

• Strategi for forretningsbaserte tilbud 

– butikker, restauranter etc. 

• Sponsorarbeid 

Prosjektledelse – intern, evt. i samarbeid med 

utstillingsprosjektet (NB: ny kommunikasjonsrådgiver). 

 



Delprosjekt 5 

Forskning 

Omfatter: 

• Levere faglig basiskunnskap og forskningsbaserte 

innspill i prosess rundt utviklingen av 

utstillingskonseptene - samspill mot delprosjekt 

utstillinger 

• Utarbeide strategi for organisering og innretning av 

forskningsvirksomheten i det nye VTM 

• Arbeide med modeller for langsiktig finansiering av 

KHMs vikkingtidsforskning  

 

Samordnes mot KHMs forskningsgruppe «Viking Age 

Studies» (ViS)  

Prosjektledelse – intern,  



Delprosjekt 6 

Organisering, drift,  

bemanning og finansiering 

 

Beskrive behov (personale og utstyr) ad: 

• faglige funksjoner 

• kommersiell drift (butikker, restauranter etc.) 

• administrative støttefunksjoner 

• teknisk drift og sikkerhet (EA, vaktselskaper etc.) 

 



Delprosjekt 6  

Organisering, drift,  

bemanning og finansiering (forts.) 

 

Viktig oppgave: 

Beregne ressursbehov for normal 

driftssituasjon og utvikle modeller for 

finansiering av denne (finansieringsandel 

bevilgninger/egenfinansiering m.v). 

 



Delprosjekt 6 

Organisering, drift,  

bemanning og finansiering (forts.) 

 

Foreslå modell for: 

• Innplassering av VTM i KHMs 

organisasjon 

• Styring/ledelse av virksomheten  

 

 

 



VIKTIG FOR ALLE DELPROSJEKTENE 

 

• God brukermedvirkning 

–  kapasitet i basisorganisasjonen til å delta. 

 

• Hensiktsmessig organisering av delprosjektet 

–  tilpasset karakteren av oppgaver som skal løses. 

  

• God kommunikasjon, god informasjonsflyt  

– innad i prosjektet  

– utad mot basisorganisasjonen. 

 

 



VIKTIG FOR ALLE DELPROSJEKTENE 

 

• Riktig og tilstrekkelig tilgang på  

 

– kompetanse 

 

– midler til kjøp av eksterne tjenester der 

denne ikke er tilgjengelig innad i 

organisasjonen 



HOVEDFASER FRAM TIL 2023 

 

• FORPROSJEKTFASE 

– Utvikling av planer/programmer for oppgavene 

som skal løses i delprosjektene 

 

• PROSJEKTERINGSFASE 

– Arbeid med utvikling av løsninger iht. 

delprosjektplanenes oppgavebeskrivelser. 

  

• GJENNOMFØRINGSFASE 

– Implementering, iverksetting, produksjon. 

 



ULIK ORGANISERING I ULIKE FASER 

 

• Forprosjekt- og prosjekteringsfase:  

– Mer kontor-/seminarbasert 

– Mer vekt på tekst- og modellproduksjon 

– Overvekt av interne prosjektdeltagere 

 

• Gjennomføringsfase: 

– Mer bygging/logistikk 

– Mer detaljoppfølging  

– Flere eksterne konsulenter og prosjektdeltagere 

  

 



ULIK ORGANISERING FOR ULIKE 

TYPER AV DELPROSJEKTER 

• Modell basert på brukerrepresentasjon og 

funksjonsorganisering  

– delprosjekt bygg  

– delprosjekt sikring  

• Modell primært basert på fag og kompetanse 

– delprosjekt utstillinger 

– delprosjekt kommunikasjon/formidling 

– delprosjekt forskning  

– delprosjekt organisering/økonomi 

 



SPESIFISERING AV OPPGAVER OG 

RAMMEBETINGELSER FOR 

DELPROSJEKTGRUPPENE 

Følgende må raskt klargjøres/besluttes av 

KHMs ledelse: 

• Fastsetting av prinsipper for 

delprosjektgruppenes sammensetning 

 

• Oppnevning av (del-)prosjektledere 

 

• Mandater for delprosjektene - nærmere 

spesifisering av oppgaver og leveranser 

 



OPPGAVER OG RAMMEBETINGELSER FOR 

DELPROSJEKTGRUPPENE 

Oppfølging i delprosjektgruppene – må startes raskt: 

• Utarbeiding av prosjektplaner  

– med beskrivelse av delleveranser og milepæler  

• Beskrivelse av delprosjektenes kompetanse- og 

ressursbehov  

– frikjøp av interne ressurser, kjøp av eksterne tjenester 

•  Utarbeiding av fasedelte budsjetter for 

delprosjektenes arbeid 

  

 



AD. DELPROSJEKTENES 

BUDSJETTER 

Hovedkostnader  - eksempel delprosjekt utstillinger 

• Prosjektleder - lønnskostnader 

  

• Frikjøp av internt personale 

  

• Kjøp av eksterne designtjenester, og andre 

fagtjenester 

  

• Driftsmidler - møter, seminarer, studiereiser m.v. 

  

 



PROSJEKTLEDER 

(faglige delprosjekter) 

VTM-prosjektet : HOVEDMODELL INTERN ORGANISERING 

 

MUSEUMSDIREKTØREN 

(KHM prosjekteier) 

PROSJEKTKOORDINATOR  

(KHM avdelingsdirektør) 

KOORDINERINGSGRUPPE 

Prosjektkoordinator (leder) 

Prosjektleder faglige delprosjekter 

Seks delprosjektledere 

 

Forskning 
Sikring 

 Klima 
Utstillinger 

Kommunikasjon 

Formidling  

Organisasjon 

Økonomi 

KHMs STYRINGSGRUPPE 

(ledergruppen) 

Bygg 

  Brukergruppe 

Administrative 

delprosjekter 

Faglige 

delprosjekter 

STYRET - KHM 



Statsbygg 

Ledelse 

Prosjektsjef 

Kommunal- og 

moderniserings-

departementet 

UiO-KHM – Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy 

Universitets-

direktøren 

UiO 

EA direktør 
Prosj. ansv UIO 

Prosjektråd 

Kontaktforum 

(felles prosjekt- 

gruppe 

EA/KHM/SB)  

Fagressurser 

Stab 

Prosjekteier 

Delprosjekt 

Annet 
EA/KHM 

Prosjektleder 

prosjektering 

Koord.gruppe UIO 
Leder: EA/UiO-ledelse 

Delt: KHM, EA 

Internt 

prosjektråd 

Kunnskaps- 

departementet 

Delprosjekt 
Annet 

EA/KHM 

KHM direktør 

Prosj. ansv KHM 

Koordineringsgruppe KHM 

- 6 delproj.ledere 

- prosj.koordin. 

- Prosjektleder faglig 

- tjm.org. 

- verneombud  

 

Delprosjekt 
Utstillinger 

Delprosjekt 
Sikring 

Delprosjekt 
Kommunikasjon 

Prosjektkoordinator  

KHM 

Delprosjekt 
Rom/funksjonsprogram 

EA, KHM 

Styret 

KHM 

Leder- 

gruppen 

KHM 

(styrings-

gruppe) 

Delprosjekt 
Forskning 

Prosjektledelse  

EA 

Delprosjekt 
Økonomi-organisering 

Delprosjekt 
Bygg 

  

Sikringsprosjekt 

(SB/KHM)  


