
 

Side 1 av 3 

 

STYRESAK 28/18   

NYTT MUSEUMSBYGG VED KRISTIANSAND KANONMUSEUM –  

KONSEPT, FINANSIERING OG FREMDRIFT 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

7. mai 2018 

 

Saksbehandler 

John Olsen 
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Vedlagt saksframlegget følger:  Tegninger for nytt publikumsbygg 

 

Publikumsfasilitetene ved Kristiansand kanonmuseum er utfordrende. Dette gjelder 

ikke minst toalettforholdene, men også muligheter for suvenirsalg og kafé. I tillegg har 

avdelingen utfordringer med kontorfasiliteter for ansatte. Pr. i dag benyttes kontor i 

bunkers uten vindu og med utfordringer knyttet til radon. Sistnevnte er utbedret med 

avtrekk, men dette kan ikke benyttes om vinteren pga. varmetap. 

 

Besøket ved Kristiansand kanonmuseum gikk opp i 2016 som følge av etableringen av 

ammunisjonsjernbanen. I 2017 gikk det noe ned igjen. Flere turistbedrifter/ 

cruiseselskap peker på publikumsfasiliteter som en viktig grunn til at de ikke har lagt 

inn Kanonmuseet i sine tilbud. 

 

Tidligere "Nasjonale festningsverk" (nå Forsvarsbygg) og Vest-Agder-museet har 

samarbeidet om å utrede nytt bygg. Fokus har vært på et bygg som er funksjonelt, ikke 

for stort, og som kan integreres i fortsområdet for øvrig. Bygget skal løse utfordringene 
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med billett-, suvenir-, kafésalg, toaletter, mottak av klasser og kontor for ansatte. Når 

det gjelder utstillinger tenkes disse lagt i kasemattbunkeren etter en oppgradering av 

denne. 

 

Status på arbeidet er at arkitekt ved Nasjonale festningsverk har tegnet et bygg som de 

som eier av anlegget og Riksantikvaren kan akseptere, og som tilfredsstiller museets 

behov. Vest-Agder-museet og Nasjonale festningsverk har blitt enige om plassering av 

bygget, som senere er forelagt og godkjent av Riksantikvaren. 

 

Nasjonale festningsverk har utredet kostnadene for bygget. I tillegg kommer tilkobling 

til offentlig vann og avløp som en stor kostnad, da dette trolig må graves ned helt fra 

munningen av Flekkerøytunellen. Total kostnad er beregnet til mellom 6,5 og 7 

millioner kroner eks. mva., inventar inkludert. 

 

Kristiansand kanonmuseum genererer årlig et godt besøk. De siste årene har dette også 

medført et godt overskudd for avdelingen. For 2017 var dette på rundt kr 500 000. 

Dette var som nevnt ikke noe "toppår", så det er grunn til å tro at dette vil kunne 

fortsette. Jf. ovenfor er også flere andre reiselivsaktører klare til å bruke museet mer, 

forutsatt bedre fasiliteter. Med dette som bakgrunn mener administrasjonen at Vest-

Agder-museet bør kunne ta deler av finansieringen over drift. Avdelingens 

disposisjonsfond utgjorde ved utgangen av 2017 drøye 800 000 kroner. 

 

Driften av det nye bygget vil generere noen nye kostnader. Samtidig må det med et nytt 

bygg også kunne forventes et økt besøk som bør kunne dekke noen av disse 

kostnadene. Det vil imidlertid likevel trolig være behov for noe økt driftsstøtte, nivået 

på dette er ikke utredet enda. 

 

Museet håper at Kristiansand kommune kan bidra til finansieringen av deler av 

byggekostnadene, ikke minst kanskje kostnadene knyttet til vann og avløp. 

Administrasjonen foreslår følgende finansieringsplan for investeringen: 
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 Vest-Agder-museet (via drift/disposisjonsfond)  kr 2 000 000 

 Kristiansand kommune     kr 2 000 000 

 Private stiftelser, bedrifter, andre   kr 3 000 000 

 

Jf. ovenfor er utfordringene ved Kristiansand kanonmuseum store, samtidig som 

potensialet for økt aktivitet og besøk også er stort. Administrasjonen ber om mandat til 

å arbeide videre med finansieringen av nytt publikumsmottak ved Kristiansand 

kanonmuseum i tråd med ovenstående finansieringsplan. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagte skisser (tegninger) for nytt 

publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum. 

2. Styret gir direktøren mandat til å arbeide videre med finansiering av nytt 

publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum innenfor rammene skissert i 

saksfremlegget. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


