
Moesgaard Museum
RÅDGIVNING TIL OFFENTLIG BYGHERRE/PROJEKTKONKURRENCER

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet omfatter en opførelse af en ny udstillingsbygning med 
tilhørende backstagearealer, herunder magasiner, med et samlet 
areal på 15.500 m². 

De nuværende bygninger havde længe ikke kunnet imødekomme 
behovet for tidssvarende udstillinger og kunne ikke mere rumme 
de mange aktiviteter på museet og universitetsinstituttet. Med den 
nye udstillingsbygning har Moesgård Museum fået mulighed for 
at samle og integrere en række faciliteter og dermed åbne for en 
langt bedre og mere alsidig betjening af publikum, end det tidligere 
var muligt.

Moesgaard Museum er opført i et enestående naturområde, hvor-
fra den nye udstillingsbygning vokser frem af landsskabet med 
en tagflade på ca. 13.000 m², og fremstår dermed som en bakke 
blandt andre bakker. Imponerende placerer det nye museum sig 
i det kuperede terræn. Ved ankomst ind i museet, er bygningen 
formet som et varieret terrasselandskab inspireret af arkæologiske 
udgravninger, hvor historiens lag gradvist afdækkes. Fra hovedind-
gangen og gennem foyeren overskueliggøres museet med udsigt 
til de store udstillingsrum i forskellige niveauer. Det nye Moesgård 
Museum bredder sig over tre niveauer, der bindes sammen af to 
store trapper, som er med til at give museumsgængerne en klar 
fornemmelse af at befinde sig på en bakke.

Uden at gå på kompromis med det æstetiske har energi og bære-
dygtighed været tænkt ind fra starten af projektet. Museet lever op 
til kravene i lavenergiklasse 1. 

BYGHERRERÅDGIVNINGSYDELSE
Bygherrerådgiverydelsen omfatter kontraktindgå-
else med arkitekt, og udbudsforretning på ingeni-
ørydelser med efterfølgende kontrahering. 

Opgaven er gennemført som delt rådgivning med 
efterfølgende udbud på grundlag af hovedprojekt. 

Bygherrerådgivningsydelser i projekteringsfasen, 
herunder programmering, EU-udbud, afvikling af 
entreprisekonkurrence, kontrahering med entre-
prenører samt bygherrerådgivning i udførelses,- 
og afleverings- og commissioningsfasen. 

Byggeriet udføres som bæredygtigt byggeri og i 
lavenergiklasse 2015. 

Byggeopgaven har været kompleks i forhold til 
fredningsbestemmelse og en bygherreorganisati-
on hvor der var mange fonde involveret. 

Byggeriet indeholder følgende overordnede 
funktioner: Publikumsarealer, udstillingsarealer, 
backstage arealer i form af magasiner (Unesco 
magasiner, kompaktmagasiner, lagermagasiner), 
værksteder og administrative funktioner.

BYGHERRE: Moesgaard Museum
KONTAKTPERSON: Jan Skamby Madsen, Tlf.: 8942 4505 

BYGGERIETS LOKATION: Højbjerg
BYGGERIETS STØRRELSE: Ca. 15.500 m2

ANLÆGSSUM: Ca. 360.000.000 kr. ekskl. moms
OPGAVENS ART: Opførelse af ny udstillingsbygning med tilhørende backstagearealer

Opgaven er udført i hovedentreprise
UDFØRT: Opgaven er afleveret i 2014


