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STYRESAK 42/19   

STATUS PÅ STØRRE PÅGÅENDE PROSJEKTER 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

11. september 2019 

 

Saksbehandler 

John Olsen m.fl. 

 

Saksfremlegg 

Styret har hatt til behandling/orientering flere saker som omhandler større 

utviklingsprosjekter. Flere av disse strekker seg over lang tid og 

administrasjonen ønsker derfor å gi styret en kort status på noen av dem. 

Ny lokalhistorisk utstilling i Flekkefjord 
Med tilsagn om støtte fra Flekkefjord sparebank er prosjektet fullfinansiert. 

Kommunen gjør byggtekniske utbedringer i høst. Utstillingen skal åpnes til 

sesongen 2020. 

Ny lokalhistorisk utstilling på Kristiansand kanonmuseum 
Utstillingen skal være del av markeringen av 75 års siden frigjøringen. Pga. 

forskyving av utstilling på Lista forskyves også denne utstillingen noe. 

Ferdigstilling i januar/februar 2020 – med åpning før sesongen 2020. 
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Nytt publikumsmottak ved Kristiansand kanonmuseum 

Plassering avklart med Riksantikvaren. Det arbeides med avtale med 

Forsvarsbygg (festeavtale og leieavtale for området). 

 

Med utgangspunkt i en kalkyle på ca. kr 8 millioner er bygget i ferd med å bli 

fullfinansiert: 

Vest-Agder-museet 2 000 000  

Vest-Agder fylkeskommune 2 000 000 Forutsatt samme beløp fra 

Kristiansand kommune. 

Kristiansand kommune 2 000 000 Omsøkt 

SR-bank 1 000 000  

Sparebanken Sør 500 000  

 Det er sendt søknader til Stiftelsen UNI og Cultiva som så langt ikke er 

besvart. 

Istandsetting 380mm kanon på Møvig 

Kulturdepartementet bevilget kr 2 millioner ekstra til istandsettingen. 

Oppdraget gikk til Boss industrier. Hoveddelen av kanonhuset er nå ferdig malt 

opp. Gjenstående arbeider innenfor budsjett er knyttet til montering av stål i 

hylsesjakt. 

 

Gjenstående arbeider knyttet til istandsetting er innvendig hylsesjakter, selve 

kanonen (mekanisme og løp) og akslinger. Kostnadene knyttet til dette må 

vurderes når Boss er ferdig med sitt arbeid. 

Hall for gult materiell på Setesdalsbanen 
Bygget er ferdig og tatt i bruk. Gjenstår noe arbeid med sporlegging på utsiden 

av hallen. Det arbeides videre med finansiering av ytterligere haller for å få 

smalsporet materiell under tak. 
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Istandsetting rasoverbygg på Setesdalsbanen 
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 2,9 millioner. Det arbeides med 

fullfinansiering, kr 525 000 gjenstår. 

Laftehall/overbygd verkstedsområde ved Kristiansand 

museum 
Byggesøknad innvilget fra Kristiansand kommune. Grunnarbeider og bygg er 

konkurranseutsatt og leverandør er i ferd med å bli valgt. Det er dialog med 

Tangen videregående skole om deres deltakelse i prosjektet. Bygget skal 

finansieres gjennom "intern leie" knyttet til kommende restaureringsprosjekter. 

Det er mottatt flere tilskudd som vil bidra til finansiering av prosjektet. 

Ferdigstilling rundt nyttår. 

Større antikvariske istandsettingsprosjekter ved 

Kristiansand museum 
I 2019 er det prioritert arbeid med løe fra Bjørgum, sikring av nystua fra Trydal 

og istandsetting av Stabburet fra Eiken. Ang. løa fra Bjørgum så er arbeidet 

startet opp med hugging av nytt tømmer og klargjøring av dette. 

Sikringsarbeidet på Trydalstua er fullført. Stabburet fra Eiken settes ut eksternt, 

det er hentet inn pris fra tre leverandører og beslutning om hvem som skal 

utføre arbeidet fattes i nærmeste fremtid. 

 

Lages forprosjekt på Vestre Strandgate 44 med tanke på gjennomføring i 2020. 

 

Det er gjennomført oppmaling av bygg i Bygada: Festningsgaden 48. 
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Tilstandsvurdering antikvariske bygg 
Vest-Agder-museet forvalter 102 antikvariske bygg. 

Kulturdepartementet/Kulturrådet har bestilt en tilstandsvurdering og status på 

alle norske museumsbygg. Dette er en stor og tidkrevende arbeid som gjør at 

noen vedlikeholds/istandsettingsprosjekter skyves til 2020. 

Tilstandsvurderingen skal være avsluttet før nyttår. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


