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«Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport II til KHMs styre 24. september 

2014 

Prosjektrapport I pr. 14. juli 2014 ble fremlagt for styret på styremøtet 22. august 2014. 

 

Nedenfølgende prosjektrapport II redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 15. juli til 

15. september: 

 

Møter i prosjektet fra juli til september 

Prosjektet har siden juli bl.a. hatt følgende møter og seminarer:  

- To ordinære møter i prosjektgruppen. 

- Halvdagsseminar om miljøkrav. 

- Halvdagsseminar om gjenstandenes tåleevne, oppstøtting, flyttbarhet osv  

- Halvdagsseminar om klimakrav og klimatisering 

- Særmøte om elektro- og it-spesifikasjoner 

Halvdagsseminarene er en viktig del av prosessen for utarbeiding av byggeprogrammet. Ulike 

deler av KHMs fagstab har vært aktive i forberedelsen av seminarene, og fått legge viktige 

premisser for hvordan seminarenes spørsmål skal besvares. Det vil bli holdt et nytt fagseminar om 

utstillingskonseptet i begynnelsen av oktober. Også her er KHMs fagpersonale tungt inne i 

arbeidet med forberedelsen av seminaret. 

 

Statsbyggs egen prosjektstab har i tillegg hatt kontakt/møter med Oslo kommune/Byantikvaren 

vedr. prosessen rundt utarbeiding av reguleringsplan. SB har i tillegg en rekke løpende møter med 

div. eksterne konsulenter og tjenestetilbydere. UiO/KHM deltar normalt ikke i disse. 

 

Byggeprogram/konkurranseprogram 

Arbeidet med byggeprogrammet er i rute. Et førsteutkast vil være klart rundt 20. september. Det 
vil da umiddelbart bli sendt til høring hos UiO og KHM. Det er lagt til grunn en høringsperiode på 2-
3 uker. Etter høringsrunden vil SB innarbeide UiOs/KHMs kommentarer, og arbeide videre med en 
første versjon av dokumentet. SBs plan er at dette skal være klargjort for oversending til 
Kunnskapsdepartementet i begynnelsen av november. 
 
Nevnte tidsplan angir de forutsetninger SB arbeider etter pr. dato. Det er selvsagt viktig at 
UiO/KHM får den nødvendige tid til å kommentere på byggeprogrammet, slik at vår 
tilbakemelding kan ha forsvarlig kvalitet og forankring. Styret vil få programmet til uttalelse enten i 
styremøtet 6. november eller, hvis tidsplanene ikke kan forskyves, på et særmøte medio oktober. 
Vi kommer tilbake til dette på styremøtet 24. september. 
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Svært mange av spørsmålene og spesifiseringsbehovene som forelå ved oppstarten av arbeidet 
med byggeprogrammet har funnet gode løsninger i prosessen fra mai og frem til nå, jfr. nevnte 
fagseminarer, møte med Riksantikvaren osv.  Det gjenstår imidlertid noen spørsmål i grenselandet 
mellom det politisk-prinsipielle og tallunderlag/prognoser, herunder endelig fastsetting av 
dimensjoneringsgrunnlag for besøkstallsutvikling, (samtidig) antall busser, parkeringsbehov m.v., 
hvor anslagene og forutsetningene i UiOs/KHMs grunnlagsdokument sannsynligvis ikke holder helt 
mål.  Det må også foretas en siste kvalitetssikring av romprogrammet, herunder spørsmålet om 
antall forskerkontorer på Bygdøy. 
 
Prosjektgruppen legger til grunn at UiO/KHM kan gi sine presiserende tilbakemeldinger på disse 
spørsmålene gjennom høringsrunden på byggeprogrammet. 
 
Byggeprogrammet vil danne grunnlag for plan- og designkonkurransen, se nedenfor.   

 

Omfang av arbeider i eksisterende bygg 
Plan- og designkonkurransen vil gi svaret på hvilke funksjoner vi får i det eksisterende bygget. 
Prosjektet forutsetter at det skal gjennomføres nødvendige oppgraderinger i det eksisterende 
bygget som en del av prosjektet og vil programmere arbeidet når nødvendig informasjon om bruk 
foreligger. 
 
Konkurranseform - kontraktstrategi  

Statsbygg har til nå arbeidet utfra en forutsetning om at plan- og designkonkurransen skulle 

holdes som en eller annen form for begrenset konkurranse, hvor vinnerne utpekes blant et 

begrenset antall prekvalifiserte firmaer/fagmiljøer (f.eks. 10-12). UiO og KHM har - bl.a. hensyn til 

fremdrift og kostnader - akseptert argumentene for dette.  

 

Statsbygg har nå endret politikk i dette viktige spørsmålet. Etter behandling i SBs interne 

kontraktstrategiutvalg tidligere i september foreligger det nå en anbefaling om gjennomføring av 

en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse. Det er grunn til å anta at endringen i 

kontraktstrategi har skjedd på grunnlag av signaler gitt av Kunnskapsdepartementet. SB har selv 

den formelle beslutningsfullmakten i dette spørsmålet, men saken ble også drøftet i møte i 

prosjektets øverste organ, «prosjektrådet» (med representanter fra ledelsen i UiO, SB, KD og 

KMD), 16. september. Etter rådets enstemmige anbefaling om modellen med åpen konkurranse, 

vil en kunne gå ut fra at SB raskt vil fatte en endelig beslutning i henhold til dette. 

 

Fordelen med en åpen konkurranse er at det vil kunne sikre et rikere og mer mangfoldig tilfang av 

arkitektoniske løsningsforslag. Det antas også at KD i anbefalingen om en åpen konkurranse har 
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valgt å vektlegge byggeprosjektets nasjonalt-symbolske karakter. SB har for øvrig presisert at 

løsningen med en åpen konkurranse ikke innebærer det ikke kan stilles faglige eller andre krav til 

de som ønsker å delta i konkurransen.  Det vil bl.a. helt sikkert bli stilt som betingelse for 

deltagelse at aktuelle firma/firmakonstellasjon har landskapsarkitekt-kompetanse i sitt team. 

Ulempen med en åpen konkurranse vil være at bedømmelses- og juryeringsprosessen kan ta noe 

lenger tid enn med en begrenset konkurransemodell. 

 

Statsbygg har pr. 10. september lagt følgende fremdriftsplan til grunn for arkitektkonkurransen og 

etterfølgende prosess tom. avsluttet skisseprosjekt: 

 
- Utsending av konkurransegrunnlaget: medio november. 
- Konkurranseperiode: ca. 3 mnd., dvs. frist for innlevering av løsningsforslag settes til ultimo 

februar 2015. 
- Juryens kåring av vinnere: primo juni 2015 
- Kontrakttildeling etter forhandlinger: august 2015 
- Påfølgende arbeid med skisseprosjekt: 7 mnd., dvs. til ultimo mars 2016. 

 
Det er ikke besluttet om konkurransen blir enfaset eller tofaset. Fremdriftsplanen forutsetter 
imidlertid at det gjennomføres en enfaset konkurranse. 
 
Sikring og flytting av gjenstander i samlingen - kontrahering av prosjekteringstjenester og 
etablering av prosjekt 
I fellesmøte mellom prosjektgruppen og Riksantikvaren 18. juni 2014 ble følgende protokollert: 

«Møtet viser at det er godt sammenfall i synet på at en konkurranse bør åpne for bred 

undersøkelse av hvordan nybygg kan løses, og at kvalitative egenskaper og funksjonelle krav skal 

legges til grunn for konkurransen, men må formidles slik at de ikke gir konkrete bindinger for 

utforming. Det må også formidles at bidragene må kunne bearbeides». 

I tråd med dette, samt senere vurderinger gjort i nært samspill med KHMs fagpersonale, er det 

enighet om at konkurransegrunnlaget må legge til grunn at skipene kan flyttes. Oppgaven er i seg 

selv krevende, men den vil også være en forutsetning for å kunne innfri oppdraget. Det er 

imidlertid grunnleggende viktig at løsningene for sikring og eventuell flytting skjer på høyeste 

faglige grunnlag, og med akseptabel risikograd.  Det er derfor besluttet at det skal kontraheres 

egne prosjekteringstjenester knyttet til sikring/flytting av samlingen, og at det etableres et fast 

delprosjekt for den løpende oppfølgingen av disse spørsmålene. Anskaffelsen vil bl.a omfatte 

fagområdene: statikk, geologi, materialteknologi, vibrasjoner og støt/logistikk. 
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Det forutsettes at delprosjektet/spesialistgruppen bistår gjennom hele prosjektperioden og 
samarbeider med KHM, Statsbygg, arkitekt og øvrige rådgivere om sikrings- og flytteprosessen. 
Gruppen ledes av Statsbygg. Løsninger for sikring/flytting av samlingen vil være påkrevet selv om 
skip/gjenstander blir stående i eksisterende museum. Forholdene i eksisterende bygning er ikke 
tilfredsstillende. 
 
Løsningen er i tråd med anbefalingene fra den internasjonale ekspertkommisjonen, herunder også 
kommentarer gitt til museumsdirektøren av kommisjonens leder i ettertid. KHMs 
konserveringsfaglige prosjektdeltagere er også svært tilfredse med at denne løsningen er valgt. 
Rammene for delprosjektets gjennomføring ble drøftet og ytterligere spesifisert på 
halvdagsseminaret om gjenstandenes tåleevne, oppstøtting, flyttbarhet tidligere i september. 
KHMs fagpersonale vil være aktive deltagere i delprosjektet, bl.a. gjennom samarbeid med og 
koordinering mot Saving Oseberg-prosjektet.  
 

Kontrahering av øvrige tekniske fag og tjenester 
Øvrige tekniske fag, herunder rådgivende ingeniører bygg, brannteknikk, VVS, elektro og 
geoteknikk, vil bli anskaffet gjennom en åpen anbudskonkurranse. 
 

Digital dokumentasjon 
Statsbygg har igangsatt en prosess for kontroll og dokumentasjon av eksisterende bygning samt 
uteområdet. Det vil bli avholdt en eller flere minikonkurranser for anskaffelse av egnede 
scanningstjenester. Digital dokumentasjon og digitale modeller av eksisterende forhold vil inngå i 
grunnlaget for plan- og designkonkurransen. De digitale modellene vil være påkrevet i videre 
utvikling av prosjektet. Dette vil særlig være viktig med tanke på håndtering av kulturminnefaglige 
forhold, grunn og terrengforhold og presentasjon av forslag til løsninger. Arbeidet vil skje i samspill 
med KHMs eget fagpersonale på scanning/digital modellering. 
 

Regulering 

Tomten er ikke regulert, og det må gjennomføres reguleringsprosess etter plan- og bygningsloven 

for prosjektet. Statsbygg vil engasjere en egen ekstern plankonsulent for denne jobben. 

Konkurranse for bistand til reguleringsarbeidet har vært gjennomført, og det inngås i disse dager 

kontrakt med hovedleverandør.  

 

Statsbygg har bedt Plan- og bygningsetaten om ordinær forhåndskonferanse. Denne vil bli holdt i 
oktober.  Det er også gjennomført et informasjonsmøte med Byantikvaren. Byantikvaren krever at 
det gjennomføres arkeologisk registrering ved oppstart av planprosessen. Dette arbeidet bestilles i 
september og gjennomføres i løpet av høsten 2014. 
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Det kan være utfordringer knyttet til planprosessen, særlig i forhold til trafikkavvikling og forventet 
høy økning i besøkstall ved et nytt museumsbygg. Planprosessen kan representere en 
usikkerhetsfaktor i forhold til fremdriften for prosjektet. God koordinering mellom planprosess og 
byggeprosjekt/prosjektering vil derfor være en viktig suksessfaktor. 
 

Prosjektrådet 

Kunnskapsdepartementet har, som oppdragsgiver, opprettet et eget «prosjektråd» for prosjektet. 

Rådets mandat beskriver dets hovedoppgaver slik: 

 

«Prosjektrådet skal være Kunnskapsdepartementets rådgivningsgruppe. Prosjektrådet skal gi KD 

råd i alle saker av vesentlig betydning for planleggings- og byggeprosessen. Alle saker som har 

konsekvenser for fremdrift, kostnader og kvalitet skal legges frem for prosjektrådet. Prosjektrådet 

skal tilrå beslutninger som skal fattes av KD som oppdragsgivende departement alene, eller i 

samråd med Kommunal- og regionaldepartementet. Det samme gjelder saker som må forelegges 

regjeringen.» 

 

Prosjektrådet er sammensatt av fire faste medlemmer fra hhv. KD, KMD, Statsbygg og UiO. KD har 

oppnevnt eiendomsdirektør John Skogen som UiOs faste representant.  UiO/KHM vil i tillegg kunne 

delta i møtene med viktige aktører og ressurspersoner. UiOs premiss var at både eiendomsdirektøren 

og museumsdirektøren skulle oppnevnes som faste medlemmer av prosjektrådet, og at en i tillegg 

kunne ta med aktuelle ressurspersoner i møtene. KD tok følgelig ikke hensyn til UiOs forslag. 

 

Første møte i prosjektrådet ble holdt 16.09.14. Hovedsaker i dette var bl.a. kontraktstrategien (se 
over) og samlingens sårbarhet/tåleevne. Til siste sak forelå det følgende innstillingen fra Statsbygg : 
 

«Vikingtidssamlingens sårbarhet og tåleevne er en viktig premiss for videreutvikling av 
museumsanlegget. Det finnes mye kompetanse og kunnskap om dette temaet hos KHMs fagpersoner. 
Det foreligger også en rekke utredninger fra ca 2000-2012 knyttet til samlingens tilstand og tåleevne 
inkludert rapport fra en internasjonal ekspertgruppe som har vurdert risiko ved en eventuell flytting av 
vikingskipene og objektene, og som ligger til grunn for SBs oppdrag. Konklusjoner og anbefalinger fra 
disse kildene legges til grunn. I tillegg må prosjektet ta høyde for ny kunnskap som fremkommer 
underveis i prosessen, særlig knyttet til forskningsprosjektet «Saving Oseberg». 
 
Følgende prinsipp må legges til grunn for en eventuell plan- og designkonkurranse (men med 
forbehold): 
 
De tre vikingskipene (Oseberg, Gokstad og Tune) kan flyttes midlertidig/permanent innenfor 
tomteområdet. For øvrige gjenstander (de mest sårbare) må eventuell flytting vurderes når det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap, bl.a. fra forskningsprosjektet «Saving Oseberg» og utvikling av 



 6 

 

tilhørende løsninger for dette (eget delprosjekt/eget innkjøp). Det må tydeliggjøres i 
konkurransegrunnlaget at det må påregnes vesentlig bearbeiding av løsning i henhold til tilgjengelig og 
fersk kunnskap om samlingenes sårbarhet/tåleevne og at oppdragsgiver ønsker fleksible løsninger som 
hensyntar dette». 

 

Prosjektrådet ga sin til slutning til Statsbyggs forslag. 

 

Neste prosjektrådsmøte holdes 3. november 2014. Viktige saker vil bl.a. være samfunns- og 
effektmål  og miljøambisjoner 
 

Kommunikasjon 

KHM og UiO v/kommunikasjonsavdelingen og eiendomsavdelingen er enige om et forslag til 

kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Forslaget bygger på et utkast utarbeidet av Statsbyggs 

kommunikasjonsdirektør. Strategien tydeliggjør roller og ansvar for prosjektets ulike 

kommunikasjonsaktører, herunder primært KHM, UiO og Statsbygg selv. Det vil være et 

hovedprinsipp at hver av partene skal ha relativ stor grad av frihet i utøvelsen av egne 

kommunikasjonsaktiviteter, men at alle spørsmål vedr. formalia, beslutninger og «brute facts» 

alltid skal være omforent, og at det vil være Statsbygg som «eier» og kontrollerer denne del av 

prosjektinformasjonen. Uttalelser om spørsmål av overordnet, politisk karakter skal være 

forankret hos Kunnskapsdepartementet.  

 

Kommunikasjonsstrategien er oversendt Statsbygg, for endelig avklaring med KD. Det foreligger 

pr. dato ikke formell stadfestelse av strategien. 

 

Organiseringen av prosjektet  

Det foreligger et eget styringskart for prosjektorganisasjonen. Denne innbefatter tre 

«styringslinjer» - Moderniseringsdepartementet-/Statsbygg-linjen, Kunnskapsdepartementet-

/UiO-linjen og KHM-linjen, jfr. modell vedlagt forrige prosjektrapport.   

 

Prosjektets høyeste organ er «Prosjektrådet» (se over).  Sentralt ved UiO er det besluttet å 

etablere en egen «koordineringsgruppe» bestående av representanter for ledelsen ved 

Eiendomsavdelingen, UiO og KHM.  Ved KHM vil det bli etablert en egen lokal 

brukerstyringsgruppe for prosjektet. Den vil ha deltagere fra KHMs ulike delprosjektgrupper og 

være ledet av undertegnede. Tjenestemannsorganisasjonene og vernelinjen skal også være 

representert. Gruppen er under etablering. Øverste prosjektansvarlige ved KHM er 

museumsdirektøren.  
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Etter KDs utelukkelse av KHM som formell medlem av prosjektrådet, er det behov for å etablere 

mekanismer som sikrer KHM en reell innflytelse over beslutningene også i prosjektets øverste 

organ. Dette er også nødvendig for at KHM skal kunne være en reell ansvarsbærer i forhold til 

beslutningene som fattes i rådet. UiO har varslet at en modell for hvordan dette skal kunne sikres 

vil bli fremlagt på møte i prosjektets koordineringsgruppe 25. september. 

 

 

           KNI, 17.09.14 


