
 
PROSJEKT 12497 VIKINGTIDSSAMLINGEN - FAQ 

 
UTVIDELSE OG NYBYGG FOR VIKINGTIDSMUSEET PÅ 
BYGDØY 
 
 
Er vikingskipshuset på Bygdøy et selvstendig museum? 
Vikingskipshuset på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum (Universitetet i Oslo). I 
Vikingskipshuset finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.  
 
 
Hvilke museum inngår i Kulturhistorisk museum? 
Kulturhistorisk museum består av Vikingskipshuset på Bygdøy og Historisk museum på Tullinløkka. 
 
Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer. Det rommer den største 
arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorien og middelalderen inkl. vikingskipene på Bygdøy, en 
betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en stor numismatisk samling (mynter), en 
antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. 
 
 
Hvem eier og drifter Vikingskipshuset på Bygdøy? 
Universitetet i Oslo eier og drifter Kulturhistorisk museum, inkludert Vikingskipshuset på Bygdøy. 

 
 
Hvorfor skal det bygges et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy? 
Kulturhistorisk museum har i dag tre hovedlokaliteter: Vikingskipshuset på Bygdøy, Historisk museum 
på Tullinløkka (m/tilleggslokaler) og magasin-, revisjons- og kontorlokaler i et leiebygg på Økern. 
Bygningene i sentrum og på Bygdøy dekker ikke lenger museets arealbehov og trenger 
bygningsmessig oppgradering og utvidelse. 
 
 
Hva er det viktigste målet med et nytt museum? 
Å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av 
vikingtiden. 

 
 
Hva er visjonen for det nye museet? 
Visjonen for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er å skape et globalt ledende senter for formidling 
av kunnskap om vikingtiden. 
 
Museet skal oppleves som unikt i kraft av sine enestående samlinger, sitt estetiske og pedagogisk 
inspirerende utstillingsmiljø, og sin dynamiske og dagsaktuelle forskningsformidling.  
Vikingskipene vil være de sentrale elementene i en utstilling som er i stadig endring slik at 
forskningens nyeste syn på vikingtiden til enhver tid presenteres. Utstillingene skal i seg selv være 
kunnskaps- og forskningsgenererende. Vikingtidsmuseet skal oppleves som morsomt, spennende og 
lærerikt. 
 



 
Hvorfor skal det nye vikingtidsmuseet ligge på Bygdøy? 
Regjeringen tok i juni 2013 et konseptvalg for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. 
Konseptvalget innebærer en delt lokalisering med Vikingskipene inkludert vikingtidssamlingen på 
Bygdøy, resten av Kulturhistorisk museum på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern. Konseptvalget 
ble gjort på bakgrunn av gjennomført KS1 for Kulturhistorisk museum og en utredning fra en 
internasjonal ekspertgruppe som vurderte risiko ved en eventuell flytting av vikingskipene og 
objektene. 
 
 
Hvor unik er vikingtidssamlingen? 
Vikingskipene fra Oseberg, Gokstad og Tune utgjør den verdenskjente kjernen i KHMs 
vikingtidssamling. Skipene fra Oseberg og Gokstad er de best bevarte vikingskip i verden. Sammen 
med en lang rekke andre ikoniske funn, som de rike treskjærerarbeidene fra Osebergfunnet, 
vikinghjelmen fra Gjermundbufunnet, og den 2,5 kg tunge gullskatten fra Hoen, løfter de samlingen 
opp på et nivå som ikke finnes på noe annet vikingtidsmuseum i verden.  
 
Samlingen avspeiler hele vikingenes verden og dens vidtrekkende handelskontakter. 
 
 
Hvor stort blir det nye museet til sammen (gammelt + nytt)? 
Ca. 4000 BTA i eksisterende + ca. 9300 BTA nybygg. 
 
 
Hvor stor er tomta som tilhører Vikingskipshuset på Bygdøy? 
Tomta, Huk Aveny 35, har et samlet areal på ca. 30.500 m2. 
 
 
Hvor mange besøkende har museet i dag? 
Vikingskipshuset er et av Norges bestbesøkte museer, med et årlig gjennomsnittlig besøkstall på ca. 
400.000. 
 
 
Hvor mange besøkende forventer man når det nye museet står ferdig? 
Det forventes en dobling i forhold til dagens besøkstall. 
 
 
Er eksisterende bygning fredet? 
Vikingskiphuset (bygningens eksteriør og området rundt bygningen) er fredet som del av Bygdøy 
kulturmiljø av 17.02.2012. 

 
 
Hvem har tegnet Vikingskipshuset? 
Bygningen er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg etter en konkurranse i 1913, og er en meget 
særpreget bygningen av høy arkitektonisk kvalitet.  Fløyen for Osebergskipet sto ferdig i 1926 og 
skipet ble flyttet dit fra Universitetshagen. I 1931 sto fløyene for Gokstad- og Tuneskipet ferdig. Den 
siste fløyen med gravfunnene fra Oseberg ble ferdigstilt i 1957.  

 

Hva er «Saving Oseberg»? 
«Saving Oseberg» er et stort konserveringsprosjekt for å redde gjenstandene fra Oseberggraven, som 
nå pågår. Prosjektet er finansiert direkte over statsbudsjettet med en bevilgning på 30 millioner 



kroner. I tillegg kommer en bevilgning på 10 mill. kr. fra Universitetet i Oslo. Skal vi fortsatt ha disse 
gjenstandene om femti år, er denne forskningen helt avgjørende. 

Mange av de enestående gjenstandene fra Osebergfunnet brytes ned innenfra på grunn av de 
konserveringsmetodene som ble benyttet for 100 år siden. Det er en kamp mot klokka å få reddet 
dem. Forskningsprosjektet Saving Oseberg har som mål å stanse nedbrytningen og styrke 
gjenstandene så de kan bevares for framtiden. 

 
 
Hva omfatter det oppdraget som Statsbygg har fått fra Kunnskapsdepartementet (KD)? 
Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å igangsette arbeidet med skisseprosjekt for 
utvidelse og nybygg for vikingtidssamlingen på Bygdøy 
 
 
Når vil Statsbygg utlyse konkurranse om oppdraget fra KD? 
I løpet av høsten 2014 
 
 
Hva slags konkurranse tenker Statsbygg å benytte for oppdraget? 
Konkurranseform for prosjektet er foreløpig ikke besluttet, Statsbygg utreder ulike alternativer i 
samarbeid med Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet. 
 
 
Vil det bli en åpen internasjonal arkitektkonkurranse (plan- og designkonkurranse)? 
Konkurranseform for prosjektet er foreløpig ikke besluttet, men ulike alternativer utredes, inkludert 
en åpen plan- og designkonkurranse. 
 
 
Når vil det nye museet stå ferdig? 
Ferdigstilling av det nye vikingtidsmuseum er avhengig av mange faktorer, det vil tidligst kunne stå 
ferdig i 2020 
 
 
Er tomten regulert? 
Tomten er ikke regulert 
 
 
Hvor lang tid vil en reguleringsprosess ta? 
Det antas at godkjent regulering tidligst vil foreligge høsten 2016. 
Arbeidet med reguleringsplanen skal gå parallelt med utviklingen av de bygningsmessige løsningene 
for utvidelse og nybygg. Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet omfatter i første omgang 
utarbeidelse av et skisseprosjekt. Endelig bygningsutforming (volum/plassering) vil bli fastsatt i 
forbindelse med skisseprosjektet, og reguleringsplanen skal fastsette maksimal utnyttelse av tomta 
på bakgrunn av den løsning som blir valgt. 
 
 
 
 
 
 


