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FORORD 
Holte Consulting AS har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet (KD) gjort en vurdering av 
Statsbygg sin strategi og plan for kutt / nedskalering av prosjektet Vikingtidsmuseet (VTM) for å få 
prosjektets sluttkostnad innenfor vedtatt kostnadsramme.  Oppdraget er utført i samsvar med avtale 
mellom KD, UiO og Statsbygg. 

Formålet med planen for kutt fremkommer av brevet fra KD 6. mai 2022: For å ha trygghet for at 
«alle steiner er snudd» ønsker vi at Statsbygg og UiO vurderer hvordan det på en hensiktsmessig 
måte kan bringes inn uavhengig bistand for å bidra til å besvare dette oppdraget. Med uavhengig 
menes her personer uten egeninteresse eller eierforhold til prosjektet, og som ikke har vært involvert i 
planleggingen (f.o.m. forprosjekt) eller prosjektering. Vi ber om at Statsbygg og UiO i løpet av uke 19 
redegjøre for hvordan dette kan gjennomføres. 
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OPPDRAGET TIL HOLTE CONSULTING  
Holte Consulting har på oppdrag fra KD, UiO/KHM og Statsbygg gjort en vurdering av prosessen med 
nedskalering av omfang for å kutte kostnader i Vikingtidsmuseet. Konsulenten har et særskilt ansvar 
for å:  

• Påse at mulighetsrommet er så uttømmende vurdert som mulig. 
• Utfordre og stille spørsmål til løsningsvalg og alternativer (herunder, ved behov, sørge for at 

relevant kompetanse bringes inn for å bistå). 
• Utarbeide en kortfattet uavhengig uttalelse av hvorvidt oppdraget fra KD er utført iht. 

bestilling. 

VURDERING AV OPPDRAGET TIL STATSBYGG 
UiO/KHM og Statsbygg har på 17 dager gjennomført en prosess for å svare ut muligheter for å 
nedskalere prosjektet VTM med målsetning om å finne grep for å realisere prosjektet innenfor 
kostnadsrammen. Gruppen har med betydelig innsats bearbeidet dagens konsept og gjort en grundig 
vurdering av alle muligheter for kostnadsbesparelser, opsjoner og kutt innenfor de eksisterende 
delprosjektene: nybygg, rehabilitering av det eksisterende vikingskiphuset, utendørsanlegget, 
flomsikring og rekkefølgekrav. Omtalt som alternativene VTM1,-2 og -3. Prosjektet Sikring av 
vikingskipene og tilhørende gjenstander (SGO) er ikke vurdert på samme måte, da det er underlagt 
krav etter kulturminneloven og styres på siden av øvrige delprosjekter. Et alternativt konsept «Nytt 
bygg med en enklere geometri», VTM4, er medtatt, men ikke behandlet med samme 
detaljeringsgrad. En av hovedutfordringene med å velge et nytt konsept er at det må forventes å 
innebære en forsinkelse på 3-5 år, noe som er i konflikt med den internasjonale ekspertgruppens 
sterke anbefaling om umiddelbart behov for å sikre vikingskipene på en langt tryggere måte enn i 
dagens situasjon.  

KD har forespurt hvilke grep som skal til for å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsrammen og 
hva mer man kan oppnå med opsjoner om man øker kostnadsrammen. 

Det fremkommer at dagens konsept selv med kraftig nedskalerte alternativer ikke er gjennomførbare 
innenfor kostnadsrammen P(85) på 2349 mill. kr (mars 2022-tall). Mulighetsrommet for besparelser 
ligger i gjenstående prosjekter med størrelsesorden 1 519 mill.kr. Grepene som kan gjøres med 
kostnadsreduksjoner innenfor dagens konsept er vurdert som mulig, men med til dels betydelig tap 
av funksjonalitet og måloppnåelse.  Mulighetene for drastiske kostnadsreduksjoner i dagens konsept 
synes ikke å være realistiske.  

Dersom det skal gjennomføres et prosjekt innenfor kostnadsrammen, må det utvikles et nytt konsept 
basert på «design-to-cost»-prinsippet der kostnadsrammen er førende for alle tiltak. En stor del av 
allerede nedlagte kostnader må anses som tapt og uten verdi for et nytt prosjekt. Dette er vurdert 
som svært risikabelt for samlingens sikkerhet, hensikten med prosjektet og regulerings-
bestemmelser. Med lavere modenhet på nytt konsept må det dessuten påregnes et større relativt 
forventet tillegg og usikkerhetsavsetning. Vurderingene fremstår som sannsynliggjort. 

Undertegnede har utfordret løsninger, kvaliteter, alternativer og konsepter fortløpende og satt 
spørsmålstegn til vurdering av usikkerhetsdrivere i usikkerhetsanalysen og nedbrytningsstruktur. 
Arbeidsgruppen har også blitt utfordret på nye konsepter, men det er lagt mer innsats i å skille 
mellom kostnadsmuligheter i dagens konsept enn et nytt og langt mer spartansk konsept (VTM4). 
Vår oppfatning er at dette virker godt begrunnet, basert på besvarelsens redegjørelse: fare for 
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samlingens sikkerhet, manglende oppnåelse av akseptabelt nytte/-kostnadsforhold, omregulering og 
tap av tid og nedlagt verdi. Dagens konsept viser seg å ikke kunne løses innenfor foreliggende 
kostnads- og styringsramme.  Hvis man nedskalerer dagens konsept innenfor kostnadsrammen, så er 
det ikke sannsynlig å oppfylle prosjektets hensikt, og nytte-/kostforholdet blir uakseptabelt lavt.  

Oppdraget til UiO/KHM og Statsbygg synes tilstrekkelig besvart, gitt tiden tilgjengelig og prosjektets 
status. Vi kan støtte konklusjonene i besvarelsen som foreligger selv om ikke alle spørsmålene som er 
stilt i oppdragsbrevet, er besvart fullt ut. En utdypning av dette fremgår i tabell 1. 

REFLEKSJONER OG ANBEFALINGER 
I denne delen har vi oppsummert noen refleksjoner og anbefalinger. 

Målstruktur: 

• Sikkerhet for skipene og tilhørende objekter står over de ordinære resultatmålene (kost, 
kvalitet, tid) samtidig som prosjektet har en fastlagt kostnadsramme. Dette viser en konflikt 
mellom styringsramme og prioritering av sikringstiltak, noe som kan vise seg å gi betydelige 
utfordringer i styring av prosjektet.  

• Dagens prosjekt er etablert for å oppfylle effektmålene i overordnet styringsdokument. I 
besvarelsen til UiO/KHM og Statsbygg er det medtatt en vurdering av konsekvenser for 
måloppnåelse ved nedskalering av prosjektet. Det viser at nytten går drastisk ned med kun 
mindre kostnadsbesparelser som resultat. Et prosjekt som holder kostnadsrammen, men 
som ikke gir god nytteverdi synes lite formålstjenlig. 

• Det foreligger tilsynelatende ingen gevinstrealiseringsplan som beskriver hvordan prosjektet 
skal sikre at VTM oppnår sin målsetning. En slik plan sett i sammenheng med kost-
/nyttevurdering ville være nyttig, særlig for å vurdere konsekvensen av økning av rammen. 

Styringsmodell: 

• Styringsmodell, organisering og budsjett må sees i sammenheng. For å gjøre totalprosjektet 
styrbart på en effektiv måte, må budsjettstruktur, kostnadsramme og gjennomføringsstrategi 
revurderes slik at det er fullstendig korrelasjon mellom konseptet, gjennomføringsstrategi og 
kostnadsramme. 

• Statsbygg har styringsansvaret for SGO, men reelt sett liten påvirkning på premissene for 
prosjektet. 

• Det er gjennomført usikkerhetsanalyse for VTM-prosjektet, men ikke gjennomført en særskilt 
usikkerhetsanalyse for SGO-prosjektet og heller ikke en ROS-analyse som redegjør for 
faktorer som påvirker skipenes sikkerhet i plan- og byggeprosessen eller ordinær 
museumsdrift. Det foreligger ingen oversikt over nødvendige bygningsmessige 
følgekostnader av SGO med samme prioritet.  

• Grensesnittet mellom SGO og byggeprosjektet må spesifiseres grundig for å kunne gjøre 
samspillet mellom SGO og andre delprosjekter mer styrbart.  

• Det må fremkomme tydelige kortsiktige og langsiktige premisser for SGO som må løses 
innenfor tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Koordinering av dette er en kjerneoppgave.  

Organisering: 

• Det anbefales å innføre et Prosjektstyre med tett oppfølging for strammere styring.  
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Budsjett: 

• Kostnadsramme anbefalt i KS2 må ansees som undervurdert, særlig knyttet til krav til 
skipenes sikkerhet i SGO-prosjektet og følgekostnader i nybyggprosjektet. 

• Budsjett for SGO med tilhørende bygningsmessige tiltak bør behandles separat med sin egen 
usikkerhetsprofil, ettersom SGO har en helt annen karakter enn nybyggprosjektet, både hva 
angår usikkerhetsfaktorer, kontraktsmodell og prioritering av resultatmål.  

• Det er viktig at det i budsjettet skilles mellom kortsiktige og langsiktige sikringstiltak, slik at 
man har full kontroll på allokering av ressurser for sikringstiltakene som helhet. 

• Prosjektets budsjett inneholder en samlet kostnadsramme for totalprosjektet inkl. SGO. Det 
må utvikles et budsjett og gjennomføringsstrategi for SGO i samsvar med SGOs prioritet 
foran de andre resultatmålene. Anbefaling av endret kostnadsramme bør gjennomgå en 
3.partskontoll 

UTDRAG FRA OPPDRAGSBREVET FRA KD TIL STATSBYGG 
6.MAI 2022  
På bakgrunn av at Statsbygg har varslet at foreliggende planer ikke lar seg realisere innenfor vedtatt 
kostnadsramme, ber KD om at prosjektet gjennomgås på ny med sikte på å ta kostnadene vesentlig 
ned. (…) Statsbygg og UiO skal foreta en uhildet gjennomgang av konseptet, med sikte på å 
nedskalere og optimalisere prosjektet. Hele prosjektet er til vurdering, dvs. at tiltak i både gammelt 
og nytt bygg skal vurderes, men følgende skal ligge fast: 

• Det legges til grunn nytt bygg som sikrer gjenstandene 
• God tilgang for publikum (dvs. ikke «magasin») 
• Et nytt bygg må ligge i umiddelbar nærhet til det eksisterende 

VURDERING AV SVAR PÅ OPPGAVENE I OPPDRAGSBREVET 

Følgende spørsmål og oppgaver, hentet fra oppdragsbrevet, ønskes besvart: 

Tabell 1 Vurdering av Statsbygg sin besvarelse med trafikklys som indikator. Grønn farge betyr grundig 
besvart. Gul farge betyr delvis besvart. Rød farge betyr i liten grad besvart. 

Nr. Beskrivelse av oppgave fra KD til 
Statsbygg 

Ekstern vurdering av Statsbygg sin 
besvarelse 

Vurdering 

1 skissere hvilke grep som er 
nødvendige for å gjennomføre 
prosjektet innenfor kostnadsrammen 

Det er gjort en tilfredsstillende 
vurdering av grep som kan gjøres i 
dagens konsept, men ingen er innenfor 
kostnadsrammen. Det er gjort en 
overordnet vurdering av et nytt 
konsept, VTM4, innenfor 
kostnadsrammen  

 

2 synliggjøre opsjoner som viser hva 
mer man kan oppnå ved å øke 
rammen noe 

Det er gjort en god vurdering av 
opsjoner for alternativene VTM2 og 
VTM3 i kapittel 5.5.1. 
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3 SBED–indeksutviklingen som har vært 
i etterkant av fremleggelsen av Prop. 
1 S (2021-2022) (…) virkning bør ev. 
identifiseres særskilt. 

Det er medtatt en analyse av 
indeksutviklingen i foreliggende 
estimater.  

 

4 Det er nødvendig å vurdere et 
minimumsprosjekt, med opsjoner som 
gjøres til gjenstand for politisk 
behandling etter et kost-
/nytteprinsipp 

Det er vurdert to alternative 
nedskalerte prosjekter, VTM2 og VTM3 
ut ifra dagens konsept med opsjoner, 
men ikke med forventing om å ligge 
innenfor kostnadsrammene som 
ønsket. 

 

5 utarbeider tilstrekkelig klare 
akseptansekriterier for hva som er 
godt nok mht. samlingens sikkerhet. 

Det foreligger en beskrivelse av hvilken 
metode som blir benyttet, men ikke 
redegjort for en oversikt over «godt 
nok» slik som forespurt. Dette svekker 
ikke konklusjonene i besvarelsen. 

 

6 Det skal særskilt vurderes om tiltak i 
eksisterende bygg kan reduseres til et 
minimum eller utgå helt fra 
prosjektet. …også gjøres for de øvrige 
delprosjektene 

Det er vurdert med forutsetning om at 
eksisterende bygg skal være godkjent 
for publikumstilgjengelighet. Det 
samme gjelder for øvrige delprosjekter. 
Sikkerhetsaspektet er også ivaretatt 

 

7 om endringer i kontraktsstrategi og 
gjennomføringsplan, herunder mer 
parallellitet i gjennomføringen, kan 
føre til at samlet byggetid og ev. 
kostnader kan reduseres. 

Det er vurdert overordnet.  

8 Kostnadene forbundet med ev. stopp 
eller avslutning av prosjektet bør også 
synliggjøres 

Det er synliggjort i kapittel 9.  

9 en analyse av mulighetene for å 
realisere et nytt bygg med en enklere 
geometri 

Det er gjort en vurdering av et slikt 
konsept i VTM4 i kapittel 5.4, men ikke 
en helhetlig utredning innenfor 
tidsrammen. 

 

10 Det må foreligge et alternativ som 
ligger innenfor kostnadsrammen 

Det foreligger et alternativ, VTM4, på et 
svært overordnet nivå, ikke utredet. 
Det er likevel sannsynliggjort at et slikt 
alternativ ikke kan oppfylle prosjektets 
hensikt i akseptabel grad 

 

11 s-kurve, tornadodiagram og 
redegjørelse for de viktigste 
usikkerhetene 

Det er gjennomført usikkerhetsanalyser 
etter en forenklet metode som i liten 
grad får frem nyanser i 
usikkerhetsbildet. Resultatene har 
behov for ytterligere gjennomgang. 
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