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Laboratorier og andre fasiliteter for «Saving Oseberg». 
 
Prosjektet «SAVING OSEBERG» 
Stortinget har bevilget 30 mill. kr til prosjektet «Saving Oseberg» i perioden 2013-2015.  

Prosjektet har som mål å stanse nedbrytningen og styrke Oseberggjenstandene så de kan 

bevares for framtiden. «Saving Oseberg» prosjektet har følgende delprosjekter: 

1. Dokumentasjon av de alunkonserverte gjenstandene. (finansiert av UiO og KD) 
2. Rekonservering-forskning for å stanse aktiv nedbrytning og for å styrke det 

alunbehandlede treverket.  
3. Preventiv konservering. Tiltak for å forsinke og tilrettelegge forholdene for 

gjenstandene i Vikingskipshuset i et langtidsperspektiv.  
Resultatene i delprosjekt 2 vil legge til rette for en rekonserveringsprosess som utføres i 

neste fase (delprosjekt 4).  
 
Prosjektet var budsjettert med 40 mill kr som omfatter ca 20 årsverk, kjøp av utstyr, 
konsulenter og reiser. UiOs «egenandel» i prosjektet utgjør tre årsverk og bruk av egne 
lokaler. En bevilgning på 30 mill kr betyr at prosjektet ikke er fullfinansiert. Prosjektet er under 
etablering og skal i løpet av 2013 ansette prosjektleder, 2 post.doc., 2 PhD. studenter innen 
kjemi og 2 konservatorer. I tillegg kommer museets egne ansatte som delvis frikjøpes. 
 
Delprosjekt 2 i Saving Oseberg er en opptrapping av alun-prosjektets analysearbeid som har 
pågått i konserveringslaboratoriet i brakka bak Fr. gate 3 siden 2007.  
 
Lokalisering av arkeologisk konservering 
Konserveringsbrakka med arkeologisk konservering bak Fr gate 3 tilfredsstiller ikke dagens 
krav til arbeidsmiljø og skal rives. Det har gjennom en årrekke vært diverse planer for nye 
lokaler til arkeologisk konservering.  
Konserveringsseksjonen hadde tidlig i 2012 store forventninger til den midlertidige plassering 
av arkeologisk konservering på Gydas vei, hvor det i tillegg til arkeologisk konservering var 
topp innredede forskningslaboratorier og plass til nødvendig utstyr. Denne planlegging ble 
skrinlagt av Teknisk avdeling våren 2012 på trass av det omfattende planleggingsarbeid. I 
stedet ble samling av hele konserveringsseksjonen på Øker utredet og høsten 2012 anbefalte 
styret flytting av arkeologisk og etnografisk konservering til Økern inkl forskningslaboratorium. 
På grunn av plassmangel på Økern må malerikonservering forbli i sentrum og trekonservering 
flytte til annen lokalisering når Sørenga skal fraflyttes. Lokalene på Økern krever omfattende 
ombygging og konserverings-laboratoriene kan tidligst tas i bruk i 2015. 
 
Lokalisering av «Saving Oseberg» 
Prosjektet «Saving Oseberg» var vinteren 2012 forutsatt gjennomført i nyinnredede lokaler i 
Gydasvei. Nye lokaler på Økern kan tidligst tas i bruk 1 ½ -2 år etter at prosjektet har startet.  
Kapasiteten i konserveringsbrakka i sentrum er sprengt og har ikke plass til flere forskere eller 
mer utstyr. Dårlige arbeidsforhold vil i tillegg være et hinder for å rekruttere de beste 
internasjonale forskere. 
 
Prosjektet Saving Oseberg skal gjennomføres på tre år. Hvilket krever en meget rask oppstart 
og effektiv gjennomføring. Prosjektet må derfor etableres i lokaler som kan disponeres i hele 
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prosjektperioden. I neste fase av prosjektet rekonservering av gjenstandene vil det 
sannsynligvis være behov for laboratoriefasiliteter i nærheten av Vikingskipshuset ettersom 
gjenstandene ikke tåler flytting. 
 
Den beste løsningen anses derfor å være etablering av et midlertidig laboratorium på Bygdøy. 
 
Anvendelse av underetasjen på VSH er vurdert, men ansees ikke som et relevant alternativ for 
laboratoriefasiliteter. Det er ikke er ventilasjon og kun få steder med vann og avløp. I tillegg er 
de elektriske installasjoner gamle og har neppe tilstrekkelig kapasitet og det er strenge 
brannkrav i bygningen bl.a. med hensyn til antall personer som kan ha arbeidsplass der.  
 
Dessuten kan et laboratorium i underetasjen komme i konflikt med planene om oppgradering 
av Vikingskipshuset.  
 
En samling av alle delprosjektene (dokumentasjon, forskning, preventiv konservering og 
rekonservering) på Bygdøy vil være en stor fordel ikke minst i forhold til formidling av 
prosjektet. 
 
Formidling av «Saving Oseberg» 
Forskningsprosjektet «Saving Oseberg» gir KHM en unik mulighet til å markere seg på en ny 
måte.  Forskning på den ikoniske Oseberg samlingen kan synliggjøre KHM som 
universitetsmuseum. Forskningsformidling - som tradisjonelt er utstillinger og omvisninger - 
kan på «Saving Oseberg» være et tverrfaglig og interaktivt kunnskapstilbud til lærer, 
skoleelever og publikum i kontekst - noe som etterspørres i økende grad. 
 
Prosjektets arealbehov 
Prosjektets arealbehov er vurdert til netto 330 kvm (se vedlegg 1) uten garderober og 
toaletter. 
KHM har årlig besøk av 10-12.000 skoleelever og all formidlingen foregår i utstillingene. Egne 
arealer for formidling vil i tillegg til å formidle «Saving Oseberg» kunne avlaste utstillingene.  
 
Det er i romprogrammet ikke tatt høyde for arealbehov i neste fase - rekonservering. Det 
forutsettes at forskningslaboratoriene flyttes til Økern og brakkene ominnredes i henhold til 
den anbefalte metode.  
 

 

31.1.2013  Kirsten Bjørndal og Anne Sommer Larsen 
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           Vedlegg 1 
 
 

  
Personer 

m2 pr 
person 

Total 
m2 Kommentarer 

Alunforskning:         

Kjemilaboratorium med 4 arbeidsplasser    
Avtrekksskap og kjemikalieskap 

4 10 40 
 Vann, avløp,  
spesial ventilasjon  

SEM , XRD og annet analyseutstyr,  
gassbeholdere 


 

30 
Vann for kjøling 
Vibrasjonsfritt 

Spectroscopy FTIR / RAMAN analyser   
Billedbehandling (mørkelagt) 


 

20 Dagslys ikke nødvendig 

Laboratorium til eksperimentell frysetørring*  
og impregnering 


 

20 Innsyn for publikum 

Analysepreparering og vekt   
 

10   

Arbeidsrom for preventiv konservering 
 

20   

Lager 
 

10   

Kontorer (større kontor til prosjektleder) 7 10 70   

Storkontor 5 6 30   

Spise-/møterom    20   

SUM arbeidsarealer 
 

270   

Formidlingsrom (skoleelever og andre) 35 2 70   

SUM nettoareal eks toaletter og garderober   
 

340   

Toaletter og garderobe - besøkende   
     

Toaletter og garderober- ansatte        

 
 
 
* Mini frysetørrer til forskningsformål 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


