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Sak S 17/16 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XIII til KHMs styre 

13. mai 2016 

Nedenfølgende prosjektrapport XIII redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 1. april til 

4. mai 2016. 

 

Møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt 1 ordinært møte i prosjektgruppen (med 

deltakelse fra UiO/KHM og Statsbyggs prosjektansvarlige).  

 

Det har også vært holdt 1 møte i VTM-prosjektets øverste organ, Prosjektrådet (med deltagelse fra 

departementene, Statsbygg, UiO og KHM). 

 

Plan- og designkonkurransen  

Det kom inn i alt 111 forslag til plan- og designkonkurransen for det nye museet. De tre vinnerne 
ble:  
 
1.premie, AART Architects (Danmark), motto: Naust 
2.premie, JAJA Architects (Danmark), motto: Vikingtiden på ny 
3.premie, Arkitekturfabrikken (Norge), motto: Favn 
 

Vinnerne ble presentert på en pressekonferanse 12. april på Vikingskipshuset. Kåringen ble 

foretatt av Statsråden. Arrangementet var et samarbeid mellom Statsbygg, UiO og KHM. 

 

Utstilling av vinnerne på Vikingskipshuset 

Samtidig med kåringen av vinneren åpnet det på Vikingskipshuset en utstilling med presentasjon 

av de tre vinnerforslagene samt «innkjøpte prosjekter» og prosjekter med «hederlig omtale». 

Utstillingen er utviklet i et samarbeid mellom KHMs utstillings- og publikumsseksjon og Statsbyggs 

kommunikasjonsavdeling.  

 
Avtaler om PG-kontrakter 
Statsbygg inngikk 19. april kontrakter med prosjekteringsgruppene for VTM-prosjektet: 
 

 PG1 - tekniske rådgivere: «Hjellnes consult» 

 PG2 - sikringsprosjektet: «Brekke og Strand» 
 

UiO har besluttet å finansiere KHMs konservatorressurs inn i sikringsprosjektet. 
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Forhandlinger med vinnerne - prosess mai-juni 
Statsbygg vil i mai/juni gjennomføre forhandlinger med de tre vinnerne med sikte på endelig 
inngåelse av kontrakt for arkitekt og landskapsarkitekt. Det er lite sannsynlig at andre enn 
vinneren vil få oppdraget, men det er formelt sett ikke utelukket. Hovedforhandling er berammet 
til 6.-7. juni, og endelig kontrakt skal være inngått senest 30. juni.  Et viktig tema i forhandlingene 
er bearbeiding av vinnerprosjektet i henhold til merknader i juryrapporten. Et viktig 
justeringspunkt er trafikkløsningen. 

 

Avklaring av brukerutstyr og utstillingsprosjekt - grensesnitt byggeprosjekt/UiO/KHM 

I tillegg til selve byggebevilgningen må det avsettes midler til «brukerutstyr». For VTM-prosjektet 
er det enighet om å skille mellom tre typer brukerutstyr: 
 

1. Byggintegrert byggeutstyr - bevilges av KD sammen med byggebevilgning og forvaltes av 
Statsbygg. 

2. Ordinært/løst brukerutstyr (møbler o.l.) - bevilges normalt av KD utfra nøkkelberegning. 
Kan forvaltes både av UiO og KD. 

3. Utstyr - utstillingsprosjekt. Dels finansiering over KD-bevilgning, dels over eget 
utstillingsbudsjett. Forvaltes av KHM. 

 
Endelig grensesnitt må være klargjort senest i løpet av skisseprosjektfasen. 
 
Skisseprosjektfase - justering av arbeidsformer 
Arbeidet med skisseprosjektet vil starte opp etter sommeren og vare frem til januar 2017. Det er 
berammet et oppstartsseminar for skisseprosjektfasen 25. august 2016. Det er lagt opp til god 
løpende brukermedvirkning fra KHM og UiO. En god brukerorganisasjon er derfor viktig å få på 
plass. KHM og UiO/EA samarbeider nært for å sikre at dette løses på en hensiktsmessig måte. 
KHMs brukerorganisasjon er nærmere spesifisert i mandatet for prosjektprogrammet for KHMs 
leveranser i VTM-prosjektet (se nedenfor).  
 
Revidert fremdriftsplan  

Statsbygg har oppdatert fremdriftsplan etter kunngjøringen av arkitektkonkurransen. 

Hovedpunktene i planen er: 

 

• Kåring av vinner -   April 2016 

• Ferdig skisseprosjekt - Januar 2017 

• Ferdig forprosjekt -  November 2017 

• KS2 –     Februar 2018 

(Reguleringsplanen må vedtas senest høsten 2017) 
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• Oppstart detaljprosjekt -  Primo 2019  

(Forutsatt at prosjektet får startbevilgning i statsbudsjettet for 2019) 

• Ferdig detaljprosjekt - Høst 2019  

• Byggestart -   Primo 2020 

• Bygg ferdigstilt -  Primo 2022 

• Påfølgende prøvedrift, utstillings- og innredningsarbeider før åpning 

• Museet åpner for publikum -  Primo 2023 

 
Finansiering forprosjektfase 
Statsbygg har pr. dato finansiering over KD-budsjettet frem til sluttføring av skisseprosjektet. 
Finansieringsbehovet for forprosjektfasen har blitt spilt inn i tilknytning til revidert 
nasjonalbudsjett 2016. Det er ingen indikasjon på at KD ikke vil avsette de nødvendige midler for 
videreføring av prosjektet (senest) over statsbudsjettet for 2017.  
 

Mandat prosjektprogram for KHMs oppfølging 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. Saken har også vært drøftet med 

en ny ressursgruppe for prosjektstyring sentralt ved UiO, og i en egen intern workshop 15/4. 

 

Styret vil få saken til behandling på inneværende styremøte (13. mai 2016) i form av et utkast til 

«mandat for prosjektprogram for KHMs oppfølging av VTM-prosjektet» (se Sak S 18/16).  

 

 

        

 

           KNI, 03.05.16 


