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Sak S 02/17 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XVII til KHMs styre 

10. februar 2017 

Nedenfølgende prosjektrapport XVII redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 7. 

desember 2016 til 31. januar 2017 

 

Faste møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt 3 ordinære møter i Kontaktforum nytt VTM, 

det faste koordineringsorgan mellom KHMs, UiOs og Statsbyggs prosjektansvarlige.  Det har ikke 

vært holdt møter i Prosjektrådet, VTM-prosjektets høyeste organ, siden forrige rapport. Neste 

møte i prosjektrådet holdes i begynnelsen av mars 2017   

 
Skisseprosjektfase- august 2016 til februar 2017 - behandling av skisseprosjektet 
Skisseprosjektfasen startet ultimo august og avsluttes ultimo januar 2017. AARTs endelige 
skisseprosjektrapport leveres Statsbygg torsdag 1. februar 2017. 
 
Det vil i første halvdel av februar bli foretatt presentasjoner av skisseprosjektet for de ulike 
prosjektdeltagerne ved SB, UiO og KHM, og for KHMs og UiOs ulike styringsorganer. Ved KHM vil 
AART foreta presentasjoner i tre ulike fora: 
 
8. februar: allmøte for KHMs tilsatte 
8. februar: styringgruppen nytt VTM 
10. februar: KHMs styre 
 
KHMs styre vil avgi sin uttalelse på grunnlag av innstilling fra styringsgruppen. KHMs uttalelse avgis 
i form av en innstilling til EA/Universitetet i Oslo, som vil avgi den endelige uttalelsen til Statsbygg. 
 
Organisasjon for brukermedvirkning 
KHM og UiO/Eiendomsavdelingen har i fellesskap utarbeidet en organisasjon og møtestruktur for 
brukermedvirkning i prosjektet. Et hovedgrep er 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: sikring og klima 
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KHM leder tre av gruppene (II, III og IV). 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). Temabrukergruppe 
IV, sikring og klima, jobber direkte mot PG2 («SBs sikringsprosjekt»), mens temabrukergruppene I-
III primært arbeider mot PG1 (byggeprosjektet). 
 
Denne strukturen vil bli videreført i forprosjektfasen, men møtefrekvensen vil bli noe lavere enn i 
skisseprosjektfasen. 
 
Arbeidet med skisseprosjektet 
Det har i arbeidet med skisseprosjektet blitt foretatt en rekke spesifiseringer og tilpasninger av de 
arkitektoniske og teknisk-funksjonelle løsningene både for bygget og utomhusanlegget. 
Endringene har skjedd på grunnlag av innspill fra brukere og fagpersoner som har deltatt i 
prosessen fra KHMs (og UiOs) side. Endringene har omfattet både utstillingsarealene, 
servicefunksjoner, auditorium, kafe/butikk, arealer for skoleklasser, verksteds- og 
laboratoriearealene, kontorarealene, transportveier/logistikk og tekniske rom mm. Det har vært et 
særlig fokus på utstillingsrommet rundt Osebergskipet, hvor avveiingen mellom optimal 
eksponering av skipet og øvrige museale hensyn har vært den viktigste problemstillingen. 
Samspillet med UiO, Statsbygg og arkitektene har fungert godt. 
 
Et hovedspørsmål i siste del av skisseprosjektfasen har vært spørsmålet om trapp versus rampe i 
utstillingsrommet rundt skipene. 
 
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. 
 

Øvrige deler av KHMs prosjektorganisasjon utgjøres av programkoordinator, 
koordineringsgruppen og delprosjektgrupper. 
 
 
 



 3 

 

Styringsgruppen  
Styringsgruppen hadde sitt første og konstituerende møte 8. september 2016, hvorav rekkefølgen 
på de tre skipene i de nye utstillingsarealene var den viktigste sak. Neste møte i styringsgruppen vil 
bli holdt onsdag 8. februar 2017. Hovedsaker vil være forslaget til skisseprosjekt, 
utstillingsvisjonen og mandat for delprosjekt nye utstillinger. 
 
Delprosjekt nye utstillinger 
Av KHMs egne delprosjekter er foreløpig ett oppbemannet og aktivt. Det gjelder delprosjekt nye 
utstillinger. Viktige oppgaver har vært: 
 

 Brukermedvirkning utstillings- og publikumsarealer i skisseprosjektfasen 

 Arbeid med utforming av utkast til utstillingsvisjon 

 Arbeid med utforming av mandat for delprosjekt nye utstillinger 
 
Høsten 2016 har arbeidet vært ledet av en fast medarbeider i KHMs utstillings- og 
publikumsseksjon. Vedkommende vil ivareta denne oppgaven frem til 1. mai 2017, da en nytilsatt 
prosjektleder vil overta jobben. 
 
Ny prosjektleder - delprosjekt nye utstillinger 
KHM har tilsatt Gøran Joryd i den 3-årige stillingen som prosjektleder for delprosjekt nye 
utstillinger. Joryd kommer fra stilling som daglig leder i utstillingsproduksjonsfirmaet Expology. 
Han har bred og langårig erfaring som prosjektleder for utstillingsprosjekter. Joryd tiltrer stillingen 
1. mai 2017.  
 
Andre delprosjekter - KHM 
Det planlegges oppstart av arbeidet i de øvrige tre besluttede delprosjektene i 

prosjektprogrammet i løpet av vinteren/våren 2017: 

 Delprosjekt kommersiell drift 

 Delprosjekt kommunikasjon, branding, markedsføring 

 Delprosjekt organisering, bemanning, finansiering 

 

Sentrale punkter i mandatet for siste delprosjekt vil være: 

o Finansieringsgrunnlag for delprosjekt nye utstillinger (sponsorarbeid) 

o Inntektsbortfall ved lukking av VSH i byggeperiode 

o Finansieringsgrunnlaget for driften av det nye VTM  

 

I tillegg vurderes det å etablere et eget delprosjekt for logistikk og revisjon.  
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Reguleringsplan oversendt Plan- og bygningsetaten  

Endelig forslag til reguleringsplan for VTM/Bygdøy ble oversendt Plan- og Bygningsetaten (PBE), 

Oslo kommune medio januar 2017. Planen har vært utarbeidet av Statsbygg med Asplan-Viak som 

hovedkonsulent. Det har vært løpende kontakt mellom Statsbygg og PBE gjennom hele prosessen. 

Det har vært holdt flere orienterings- og avklaringsmøter med ymse andre aktører og 

interessenter, herunder Riksantikvaren og Norsk Folkemuseum.  

 

Sikringsanalyse 

Konsulentfirmaet BDO har vært engasjert for å utarbeide en samlet sikringsanalyse for det nye 

museumsanlegget. Analysen, som ble avgitt primo januar 2017, vil danne grunnlag for den videre 

prosjektering av alle sikringsrelaterte tiltak for det nye museet. Analysen har blitt utarbeidet i nært 

samspill med aktuelle ressurspersoner ved KHM og UiO.  

 

Byggeprosjekt og reguleringsplan - viktige milepæler 

 

 Statsbygg oversender reguleringsforslag til Plan- og bygningsetaten - januar 2017 

 Behandling av forslag skisseprosjekt fra AART ved KHM og UiO - februar 2017 

 Oppstart forprosjekt (forutsetter bevilgning i statsbudsjettet for 2017 og nytt 
oppdragsbrev) - mars 2017 

 Ferdig forprosjekt - november 2017 

 Vedtatt reguleringsplan - mars 2018   

 KS2 februar - vår/sommer 2018 
 

Til de to siste punktene knytter det seg en viss usikkerhet. 

 

Det arbeides utfra en forutsetning, og et ønske, om at KD vil fremlegge forslag til startbevilgning 

for byggeprosjektet over statsbudsjettet for 2019, altså i oktober 2018.  

 

 

           KNI, 31.01.17 

 

 


