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NOTAT 
 
 
Sted/Dato: Kristiansand 09.02.11 Nr:  -  -  
 
 

Fra Til Info Firma v/ E-post 

X   Faveo Jan Willy Føreland  

 X  Vest-Agder museet Agnete Kjellin  

 

Utkast til konkurransegrunnlag for utviklingsplan Odderøya – mottatte 
høringsuttalelser 

 
 
 
Prosjektgruppa for museets utviklingsplan på Odderøya sendte 26. januar et foreløpig 
konkurransegrunnlag til administrativ høring til bla Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og 
Kristiansand havn. Høringsfrist var 8. februar. Vest-Agder fylkeskommune har valgt å ikke avgi en 
uttalelse nå, før ny administrerende direktør er på plass. Vi har mottatt uttalelser fra kulturdirektøren, 
Kristiansand Eiendom og parksjefen i Kristiansand. Uttalelsene følger som trykt vedlegg. 
 
Uttalelsene ble gjennomgått på dagens møte i prosjektgruppa. Dokumentet er bearbeidet i samsvar med 
mange av innspillene. Her gis en kort oppsummering av hvordan innspillene er håndtert: 
 
Kulturdirektøren 
Vi har søkt å ta hensyn til alle innspillene fra kulturdirektøren, jfr epost datert 7.02.1. Følgende 
problemstillinger kan nevnes spesielt: 

 Kulturdirektøren vil tone ned Nasjonal Museumshavn. Vi synes det er viktig å understreke at 
planen for Odderøya gir gode muligheter også for Nasjonal museumshavn. Vi har tonet teksten 
noe ned ved å presisere eventuell Nasjonal museumshavn 

 Det presiseres fra kulturdirektøren at plasseringen av sjøfartsmonumentet er en fast forutsetning. 
Vi registrerer at det dessverre har oppstått en situasjon hvor utformingen av monumentet er gjort 
uten å se det i sammenheng med utvikling av museumsområdet. Vest-Agder museet har ikke 
vært involvert i prosessen slik det var forutsatt. Vi har likevel valgt å forholde oss til dette 
vedtaket, og søkt en formulering som ivaretar det. 

 
Kristiansand Eiendom 
Viser til brev datert 03.02.11. 
Vi har ikke tatt hensyn til innspillene fra Kristiansand Eiendom fordi: 

 Dette er ikke en utviklingsplan, men et konkurransegrunnlag for å få fram en plan. Det er ikke når 
verken mulig eller ønskelig å fastsette en detaljert framdriftsplan for gjennomføring av planen. 

 Vi er oppmerksom på at tapte småbåtplasser må erstattes før museumshavna kan etableres. Det 
er vårt ansvar å varsle kommunen i god tid før det er aktuelt. Det er kommunens ansvar å sørge 
for at plassene erstattes. 

 De økonomiske betingelsene for overtakelse av bygningene er ikke et tema på det nåværende 
tidspunktet i prosessen 

 Det er en klar forutsetning i bystyrets vedtak at nåværende bygg innenfor museumsområdet skal 
leies ut på kortsiktige kontrakter, slik at museet kan etableres når det er aktuelt 

 Vi er kjent med de særlige utfordringene knyttet til disponering av bygningene på Lasaretthøyden. 
Det tas opp i egne møter med kommunen. Det har hele tiden vært en forutsetning at byggene på 
Lasaretthøyden kan disponeres til museumsformål. 

 
Parkvesenet 
Det vises til notat fra Hanne Katinka Hofgaard datert 08.02.11. Parksjefen har i epost datert 09.02.11 
bekreftet sin tilslutning til denne uttalelsen. Til de enkelte avsnittene bemerkes: 

 2.avsnitt: Vi har presisert at friluftsmuseet må skjermes for gjennomkjøring. For øvrig vises til 
vedtatt reguleringsplan. Her tilrettelegges for gang- og sykkeltrafikk gjennom museumsområdet 
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og at gang- og sykkelvegene også kan brukes ifht transport av funksjonshemmede mv. Det er 
prosjektgruppa enig i.Tungtransport enten til Bendiksbukta, Odderøyhallen eller nytt 
formidlingsbygg kan ikke gå gjennom friluftsmuseets område. Her må det finnes andre løsninger, 
som heller ikke reguleringsplanen synes å ha løst tilfredsstillende. Denne problemstillingen må 
derfor vurderes i parallelloppdraget. 

 3. avsnitt: Vi finner ikke grunn for ytterligere bearbeiding av teksten 

 4. avsnitt: Vi har presisert at museet skal samarbeide med kulturmiljøene som ligger utenfor 
museumsområdet 

 5. avsnitt: Er ivaretatt i konkurransegrunnlaget 

 6. avsnitt: Vi legger til rette for en slipp som kan inngå i museumssammenheng, ikke en 
tradisjonell slipp.  

 7. avsnitt: Er ivaretatt i konkurransegrunnlaget 

 8. avsnitt: Vi forholder oss til at hele museet skal samles på Odderøya. Utbygging av deler av 
nåværende museumsområdet på Kongsgaard er en forutsetning for å kunne finansiere flytting av 
friluftsmuseet 

 9. avsnitt: Vurderes ikke som relevant 
 
Vegen videre 
Etter at styret i Vest-Agder museet har behandlet forslaget, vil vi ta initiativ til møte med ledelsen i 
Kristiansand kommune for å gi en tilbakemelding på mottatte høringsuttalelser og drøfte den videre 
prosessen. 
 
 
 


