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Urnes verdensarvsenter – arkitektkonkurranse og videre forarbeider 
 
Urnes stavkirke ble innskrevet som Norges første verdensarvsted i 1979. Gjennom et godt 
samarbeide de siste årene har Fortidsminneforeningen, Luster kommune, lokalsamfunnet på begge 
sider av fjorden og flere andre bidratt til å styrke Urnes som verdensarvsted. Et viktig mål nå er å få 
etablert et verdensarvsenter på Ornes. Etableringen vil bidra til bedre sikkerhet for kirken, dempe 
ulempene av besøksvirksomheten for lokalsamfunnet, bidra til et løft for lokalt næringsliv og på sikt 
opprettholdelse av kirken og dens store kulturhistoriske verdier. Urnes verdensarvsenter skal bidra til 
et bærekraftig reiseliv i regionen, og fungere som et nav som skal bidra til at andre satsninger rundt 
Lustrafjorden får mer besøk og økt omsetning.Etableringen av senteret vil være særlig viktig nå, for å 
hjelpe både reiselivet og annet lokalt næringsliv over kneika etter korona-pandemien.  
 
Planleggingen av senteret gjøres i tett samarbeide med lokalmiljøet. Bygdelaget på sørsida er aktivt 
med, og det er avholdt flere folkemøter. Tomt for senteret er valgt ut, og reguleringsplanen er snart 
klar for sluttbehandling. Det er utarbeidet konsept for senteret, hvor bærekraft og samspill med 
lokalmiljøet og kulturlandsklapet står sentralt. (Se vedlegg 1 og 2 for videre presentasjon.) 
Programmet for arkitektkonkurranse er nær ferdigstilling, i samarbeide med den lokale gruppa og 
Norske arkitekters Landsforening. Senteret vil også inneholde rom og funksjoner som lokalmiljøet på 
Urnes kan disponere. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til 57 millioner kroner. Dette inkluderer 
midler til utstilling, utearealer mm.  
 
Det jobbes nå med finansiering av bygget, hvor stat og fylkeskommune vil bidra med store andeler. 
Avklaring på denne finansieringen vil imidlertrid ikke være på plass før sent i 2021. Det er nå viktig å 
kunne ferdigstille forarbeidet, for å være klare for oppstart med anlegg og bygging når bevilgene til det 
kommer. Alternativt risikerer vi at prosjektet bli forsinket med ett år.  
 
Den største biten økonomisk nå er den åpne arkitektkonkurransen, som vil bringe mye 
oppmerksomhet til Urnes, Luster og Sogn. For å komme i gang med denne nå er vi avhengige av noe 
eksterne midler. Kostnadene vil arkitektkonkurranse og klargjøring av prosjektet for oppstart ligger på 
kr 2.000.000,-. Vi tenker dette finansiert som følger: 
 
Klima og miljødepartementet:  700.000,-  
Luster kommune   700.000,- 
Private midler + FMF   600.000.-  
 
Vi søker altså med dette Luster kommune om et bidrag på kr 700.000,- til det videre arbeidet med 
Verdensarvsenter Urnes.    
 
 
Med vennlig hilsen           
 
Fortidsminneforeningen  

 
Ola H Fjeldheim (s)         28.05.21                                                  
Generalsekretær  
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