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Bakgrunn
Rehabiliteringsprosjektet for Universitetsmuseet er delt i to faser. Fase 1 omfatter aula og
kafefunksjoner i bygget sydfløy. Fase 2 gjelder samlingsarealene i midtbygningen og
nordfløyen.
Fase 1 fikk bevilgning til oppstart i Revidert nasjonalbudsjett 2013 og byggearbeidene i regi
av Statsbygg pågår nå for fullt med planlagt ferdigstilling tidlig høst 2015. Arbeidet foregår i
godt samarbeid med UiB. Parallelt pågår arbeid med planlegging av anskaffelse brukerutstyr.
Det forventes at UiB kan igangsette prøvedrift og arrangere de første arrangementene i
aulaen høsten 2015. Planlegging av arbeidet med å utnytte de store muligheter ny aula gir
for universitetet til formidling, konsertarrangement og andre arrangement pågår.
Statsbygg har utarbeidet et forprosjekt for fase 2. Prosjektet omfatter restaurering og
ombygging av eksisterende bygningsmasse, forsterkning av gulv, arbeider med overflatene
og utskiftning og oppgradering av byggets tekniske anlegg. Bruttoarealet utgjør 6.660 m2.
Bygget skal i hovedsak romme utstillingsareal, areal tilrettelagt for skoletjeneste, publikum,
museumsbutikk og museumsdrift.
Prosjekteringen har skjedd i tett samarbeid med universitetet og i samråd med
Riksantikvaren ettersom bygget er foreslått fredet i Kunnskapsdepartementets
landsverneplan. Riksantikvaren anbefaler at prosjektet videreføres på grunnlag av det
foreliggende prosjektmateriell.
Universitetsmuseet er i full gang med et utstillingsprosjekt som skal ivareta alle de muligheter
prosjektet gir.
Statsbygg har gitt en kostnadsramme (P85) på 365 mill. kroner og denne er godkjent av
Kunnskapsdepartementet.
Finansdepartementet har i brev til Kunnskapsdepartmentet datert
28.02.2014 godkjent en kostnadsramme på 350 millioner inkl, kunstnerisk utsmykning.
Det er svært viktig at fase to igangsettes i så nær sammenheng med første del av prosjektet
som mulig og at det kommer bevilgning til oppstart av fase 2 i Statsbudsjett for 2015.
Ved fravær av finansiering vil:
Prosjektorganisasjonen til Statsbygg skaleres ned for så å opphøre etter ferdigstilling
høsten 2015. Ved en utsatt bevilgning vil hele organisasjonen, inkludert UiBs egen
prosjektorganisasjon måtte bygges opp på nytt. Merkostnaden ved et slikt
prosjektforløp vurderes som betydelig og det er en betydelig risiko for at
nøkkelpersoner ikke har anledning til å tre inn i prosjektet igjen.
Stenging av museet blir forlenget. Universitetsmuseet gjennomfører nå et omfattende
arbeid med å tømme denne delen av bygget for gjenstander som forberedelse til
forestående restaureringsarbeider. Dette betyr at Bergen ikke har et naturhistorisk
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museum, noe som representerer et brudd i en kontinuerlig historie som strekker seg
tilbake til 1867.
Finansiering til oppstart av fase 2 i Statsbudsjettet for 2015 vil medføre at Universitetsmuseet
kan gjenåpnes i 2018. En utsettelse vurderes som meget uheldig for Universitetsmuseet,
skoletilbudet, publikum og regionen generelt, samt for hele UiB.

Universitetsdirektørens kommentarer
Arbeidet med sydfløyen av Museplass 1 pågår for fullt og vil gi UiB nye muligheter til
formidling, konferanser, konsertvirksomhet, synliggjøring av UiB og byen generelt.
Det er av stor viktighet at det kommer oppstartsbevilgning til rehabilitering av resten av
bygningen i Statsbudsjettet for 2015. Ledelse og administrasjon gjennomgår dette løpende
med Kunnskapsdepartementet. Universitetsledelsen arbeider nå aktivt inn mot
Kunnskapsdepartementet for å få finansiering til midt- og nordfløy over statsbudsjettet for
2015.
Universitetsdirektøren

legger frem følgende forslag til
Vedtak:

Universitetsstyret tar orientering om Museplass 2 til etterretning og ber administrasjonen
arbeide videre med å sikre oppstartsbevilling for midt- og nordfløy på statsbudsjettet for
2015.
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Undring og vitenskap. Brosjyre om Nye naturhistoriske
museumsbygning (deles ut i møtet)

utstillinger i Norges eldste
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