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Det vises til sakslisten for møtet. Sakene med nummerering harmonerer med sakslisten. 
 

1. Referat fra styringsgruppemøtet 17. desember 2012 

Referatet gjennomgås under møtet. 
 

2. Framdrift KS1 
 

3. Vikingtidsmuseum på Bygdøy 

For å vinne tid i påvente av finansiering har Universitetsdirektøren bedt KHM om å 

opprette en planleggingsgruppe som skal samarbeide med Teknisk avdeling om 

utarbeidelse av grunnlag for reguleringsforslag og plan- og designkonkurranse. Det skal 

utpekes en representant for museet som skal koordiere brukerinnspill og være TAs 

hovedkontaktperson. 

 Videre arbeid: 

a) Teknisk avdelig har bestilt innledende grunnundersøkelser for å finne dybde til 

berg/faste masser fra Norges Geotekniske Institutt. Ut fra sonderinger av funn 

vurderes grovt spredning av vibrasjoner/rystelser. 

b) Formulering av overordnete mål og visjoner for et nytt vikingtidsmuseum.  

c) Innhenting av informasjon og dokumentasjon om eiendommen og bygningsmassen. 

d) Innlede samarbeid med Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten. 

e) Risikovurderinger i forhold til grunnforhold og bygge-/anleggsarbeider. 

f) Videreutvikling av romprogram  

g) Vurdere nærhetsbehov for funksjoner 
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h) Registrering av gjenstander og tåleevne 

i) Avklare finansiering av planleggingsarbeidet 

 

4. Utvidelse og ombygging av KHMs lokaler på Økern 

UiO v/Teknisk avdeling igangsetter prosjektering og utvidelse av leiearealene for å legge til 

rette for overflytting av arkeologisk konservering, deler av Fornminneseksjonen og deler av 

Dokumentasjonsseksjonen. Universitetsdirektøren har bedt KHM om å opprette en 

brukergruppe der en av representantene skal koordiere brukernes innspill og være TAs 

hovedkontaktperson.  

Gruppens skal samarbeide med arkitekt og rådgivere i prosjekterings- og byggefasen. 
 

5. Samarbeid med NHM om eventuell fremtidig bruk av arealer på Økern  

Det er tatt initiativ til et samarbeid mellom KHM og NHM om bruk av lokalene på Økern. 

Samarbeidet skal ledes av Inger Stray-Lien. Under møtet orienteres det nærmere om status 

i saken. 
 

6. Informasjon om lokaler for Saving Oseberg 

KHMs styringsgruppe for nytt museum går inn for at prosjektet lokaliseres i 

Vikingskipshuset i kombinasjon med ny brakke. Museet må kartlegge hvor mye 

kjellerarealer som kan gjøres tilgjengelige for prosjektet. Museet er i gang med utarbeidelse 

av romprogram.  
 

7. Eventuelt 
 

8. Neste møte  
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