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Sak S 25/16 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XIV til KHMs styre 

9. september 2016 

Nedenfølgende prosjektrapport XIV redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 4. mai til 

30. august 2016. 

 

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); fra høsten 2016 omdøpes dette møtet 

Kontaktforum nytt VTM 

 

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

departementene, Statsbygg, UiO og KHM). Viktige saker i møtet var bl.a. grensesnittet 

byggebevilgning, brukerutstyr og utstillingsprosjekt og metodikk for kvalitetssikring av prosjektets 

økonomistyring. 

 

Endelig kontrakt med arkitekt og underleverandører 
Endelig kontrakt mellom Statsbygg og prosjektets hovedarkitekt, danske AART architects, ble 
inngått 30. juni 2016. Landskapsarkitektfirmaet SLA og kulturminnerådgiver Jens A. Treider er 
underleverandører. 
 
Skisseprosjektfase- august 2016 til januar/februar 2017 
Skisseprosjektfasen vil foregå fra august 2016 til januar/februar 2017. AART har satt opp et eget 
team med 11 arkitekter, Statsbyggs øvrige prosjekteringsgrupper (PG 1-bygg og PG 2-sikring) er 
bemannet og i arbeid og UiOs/KHMs brukerorganisasjon er på plass (se nedenfor). 
 
Oppstartseminar 25. august 
Det ble torsdag 25. august 2016 holdt et oppstartseminar for skisseprosjektet. Seminaret skisserte 
prosessens grunnlag og utfordringer gjennom en rekke innledninger fra arkitektene, PG’ene, KHM, 
UiO og Statsbygg. KHM bidro med seks ulike innledninger, om visjoner, brukerbehov, 
sikringsutfordringer m.v. AART skisserte ulike grep for innarbeiding av juryrapportens 
kommentarer i skisseprosjektet. Seminaret hadde 70 deltagere og var svært vellykket. Statsbygg 
vil utarbeide en samlet dokumentasjon av alle innledningene på seminaret.  
 
Organisasjon for brukermedvirkning 
KHM og UiO/Eiendomsavdelingen har i fellesskap utarbeidet en organisasjon og møtestruktur for 
brukermedvirkning i skisseprosjektfasen. Organisasjonen bygger dels på erfaringene fra 
brukermedvirkningen i det pågående prosjektet for UiOs nye Life Science-bygg. Et hovedgrep er 
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såkalte temabrukergrupper satt sammen av fagpersonale fra KHM og prosjektledelse og 
fagkonsulenter ved UiO. Det er etablert fire ulike grupper: 
 

 Temabrukergruppe I: drift, utomhus og sikkerhet 

 Temabrukergruppe II: utstillings- og publikumsarealer 

 Temabrukergruppe III: gjenstandsbehandlings- og ansattarealer 

 Temabrukergruppe IV: sikkerhet og klima 

 
KHM leder tre av gruppene (II, III og IV). Gruppene møter arkitektene og PG’ene i faste møter hver 
14. dag hele høsten igjennom. UiO samordner sine innspill gjennom en såkalt hovedbrukergruppe, 
og KHM foretar samordning i en egen koordineringsgruppe og gjennom løpende rapportering til 
og forankring hos prosjekteier (museumsdirektøren).  
 
KHMs VTM-organisasjon 
KHMs prosjektorganisasjon for VTM-prosjektet ble fastsatt gjennom styrets vedtak 13. mai 2016. I 
tråd med dette er det etablert en styringsgruppe for prosjektet med følgende sammensetning: 
 

 Håkon Glørstad, museumsdirektøren (leder) 

 Karl Kallhovd, assisterende museumsdirektør 

 Biljana Topalova-Casediego, seksjonsleder UPS 

 Marianne Vedeler, professor AS, KHMs forskningsmiljø på vikingtid (ViS)  

 Isabell Lexow, plan- og prosjektdirektør, EA, UiO 

 Gareth Williams, forsker/curator British Museum (ekstern repr.) 
Sekretær: Karsten Aase-Nilsen, programkoordinator-KHM. 
 

Styringsgruppen skal ha sitt første og konstituerende møte 8. september. 
 
Øvrige deler av KHMs prosjektorganisasjon utgjøres av prosjektkoordinator, koordineringsgruppen 
og delprosjektgrupper. 

 
En samlet presentasjon av hele prosjektorganisasjonen, inkl. KHM-, UiO og SB-nivået, følger 
vedlagt. 
 
Delprosjekt nye utstillinger 
Av KHMs egne delprosjekter er ett oppbemannet og aktivt. Det gjelder delprosjekt nye utstillinger. 
Det vil høsten 2016 være ledet av en fast medarbeider i KHMs utstillings- og publikumsseksjon, 
men prosjektlederjobben vil fra årsskiftet 2016/17 bli overtatt en ny eksternt rekruttert 
prosjektleder. Styringsgruppen vil på møtet i september fastsette en oppgavebeskrivelse for 
delprosjektgruppens arbeid frem til ny prosjektleder er på plass. I tillegg til bygningsrelaterte 
innspill gjennom temabrukergruppe utstillings- og publikumsarealer, vil denne inneholde: 
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 Videre arbeid med utstillingsvisjonen,  

 Erfaringsinnhenting fra prosjekter for utstillingsutvikling nasjonalt og internasjonalt 

 Grunnlagsarbeid for prosessen med utarbeiding av en detaljert prosjektbeskrivelse ved den 
nye prosjektlederens tiltredelse primo 2017. 

 
Stillingen som prosjektleder nye utstillinger vil være 3-årig, og bli kunngjort medio september.  
 
Møte med Norsk Folkemuseum 
Det ble den 27. juni holdt et møte mellom Norsk Folkemuseum og KHM, UiO, Statsbygg og Asplan 
Viak. Sistnevnte er engasjert av SB for å lede arbeidet med utarbeiding av forslag til 
reguleringsplan VTM-tomten m/tilleggsarealer. Møtet hadde hovedfokus på trafikk- og 
transportløsningene, men drøftet også diverse utfordringer ved vinnerprosjektet sett fra 
Folkemuseets ståsted. Folkemuseet var positiv til å bidra med gode og omforente løsninger. Møtet 
ga nyttig og avklarende input til det videre arbeidet med reguleringsplanen og til den videre 
bearbeidingen av vinnerprosjektet. 
 
Webportal for interninformasjon om VTM-prosjektet  

En webportal for interninformasjon om VTM-prosjektet er under utarbeidelse. Det vil inneholde 

alle viktige grunnlagsdokumenter, informasjon om prosjektdeltagere, referater fra prosjektets 

ulike møter og en «nyhetsfeed» med løpende oppdateringer fra prosjektet. Portalen vil bli lansert 

ca. medio september. Den vil kunne brukes som informasjonskilde også for styrets eksterne 

medlemmer. 

 

            

KNI, 27.08.16 


