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Funksjonsbeskrivelse 

Generelt 
 
BAKGRUNN 
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. 

Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt Statsbygg i oppdrag å igangsette arbeidet med skisseprosjekt 
for utvidelse og nybygg for vikingtidssamlingen på Bygdøy som tilhører Kulturhistorisk museum 
(KHM)/Universitetet i Oslo (UiO). Målet for prosjektet er å realisere et utvidet og oppgradert 
museumsanlegg for vikingtidssamlingen på Bygdøy. Oppdraget innebærer også utarbeidelse av 
reguleringsplanforslag på Vikingskipshustomten. 

Arealrammen for prosjektet er totalt 11960 m2 BTA, hvorav 9300 m2 BTA er nybygg. Det 
forutsettes at ca2660 m2 BTA utstillingsareal innplasseres i eksisterende Vikingskipshus. 

Hensikten med prosjektet er å sikre rammevilkår som fremmer rasjonell, og tids- og kostnadseffektiv 
drift av alle museumsfunksjoner i et utvidet museumsanlegg for vikingtidssamlingen. Prosjektets 
samfunnsmål er å sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap 
og forståelse av vikingtiden gjennom å bevare vikingtidssamlingen for kommende generasjoner på 
en museumsfaglig forsvarlig måte, og å bidra til nasjonal og internasjonal anerkjennelse gjennom 
produksjon av ny kunnskap om vikingtiden. Vikingtidssamlingen er en unik og utømmelig kilde til 
kunnskap. 

UTGANGSPUNKT 
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. 

Utbygging av et nytt vikingtidsmuseum må også sees i sammenheng med det nylig påbegynte 
forsknings- og konserveringsprosjektet for sikring og bevaring av Osebergfunnet, «Saving Oseberg», 
som KD og UiO har gått sammen om å finansiere. 

Vikingtidssamlingens sårbarhet og tåleevne er en viktig premiss for videreutvikling av 
museumsanlegget. 

Konklusjoner og anbefalinger fra diverse tidligere utredninger legges til grunn for 
prosjekteringsoppdraget. I tillegg må prosjektet ta høyde for ny kunnskap som fremkommer 
underveis i prosessen. 

Det er sterke kulturminneinteresser knyttet til opprinnelig bygg, til samlingen og til området. 
Eksisterende bygg behandles som fredet. Vikingtidssamlingene har meget stor nasjonal og 
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internasjonal verdi, og må anses å være en viktig del av verdens kulturarv. Blant museets tre 
vikingskip (Gokstad, Oseberg og Tune) finnes er de to best bevarte i verden. 

Det er besluttet at sikring av gjenstandene i Vikingtidssamlingen skilles ut som et eget oppdrag. 
Prosjektering av nytt Vikingtidsmuseum må vurderes i forhold til løsninger for sikringav samlingen. 
Vikingtidssamlingen er per i dag ikke vibrasjonssikret. 

Oppdraget vil være flerfaglig, og ha som forutsetning at det ypperste av internasjonal kompetanse 
skal stilles til disposisjon for prosjektet. KHMs fagpersonale innen konserveringsvitenskap og 
arkeologi vil være en sentral premissgiver i styringen av oppdragets aktiviteter. Kunnskaper som 
utvikles gjennom museets «Saving Oseberg»-prosjekt skal løpende nyttiggjøres. 

Det legges til grunn at de tre vikingskipene (Oseberg, Gokstad og Tune) kan flyttes 
midlertidig/permanent innenfor tomteområdet, dersom dette er nødvendig for realiseringen av 
arkitekt- og plankonkurransens vinnerløsning. For øvrige sårbare gjenstander må eventuell flytting 
vurderes når det foreligger tilstrekkelig kunnskap, bl.a. fra forskningsprosjektet «Saving Oseberg» og 
fra oppdraget knyttet til sikring av gjenstandene. Sikringsoppdraget vil under alle omstendigheter 
legge tunge føringer for evt. flytting av både skip og øvrig gjenstandsmateriale, og for sikrings- og 
oppstøttingstiltakene som i så fall må gjennomføres. Det vil være et grunnleggende premiss for 
prosjektet at løsninger som innebærer uakseptabel risiko for skip og samlinger ikke skal velges. 

 

VIKINGTIDSSAMLINGEN - VISJON OG HOVEDMÅL 
Visjon for museet er sammenfattet i de tre termene: forskende, lekende, utfordrende. 

I forlengelsen av dette er institusjonens misjon beskrevet slik: 

• Vi forvalter samfunnets hukommelse og tar vare på minner fra levd liv. Samlingene er vår 
kapital, en uuttømmelig kilde til kunnskap. 

• Vi utforsker menneskelig mangfold og eksistensielle mysterier i et lekende og inkluderende 
kunnskapsmiljø 

• Vi sprenger faglige grenser og skaper ny viten 

• Våre utstillinger utfordrer og engasjerer; vi åpner dører, inviterer til dialog og deltakelse 

Museets visjon og misjon er konkretisert i en samlet ny kunnskapspolitikk, som vil få sin form 
gjennom de helt nye strategidokumentene som KHMs styre vil vedta primo 2015. (note).. 

Utformingen av et nytt vikingtidsmuseum skal forankres i institusjonens visjon og misjon og i den 
nye kunnskapspolitikken, og sammen med museumsanlegget på Tullinløkka bære fram KHMs 
oppgave som forskningsbasert samfunns- og museumsinstitusjon. 

I tillegg kommer særskilte oppgaver og utfordringer knyttet til selve vikingtidssamlingen: 

• Store deler av samlingen er unik i verdenssammenheng. 

• Sentrale deler av samlingen er i en bevaringsmessig svært utsatt situasjon. Det unike og truede 
ved samlingene innebærer stort ansvar og setter tunge krav til sikring, bevaring og 
tilgjengeliggjøring. 

• Publikumsinteressen, særlig fra det internasjonale publikum, er større enn ved noen annet 
norsk museum; ekstremt høye besøkstall vil sette særskilte krav til kapasitet, funksjonalitet og 
publikumsfasiliteter. 

 

UTSTILLINGS- OG FORMIDLINGSVISJONEN 
Visjonen for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy er å skape et globalt ledende senter for formidling 
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av kunnskap om vikingtiden. 

Det nye Vikingtidsmuseet skal ha en tydelig og sterk profil. Museet skal oppleves som unikt i kraft 
av sine enestående samlinger, sitt estetiske og pedagogisk inspirerende utstillingsmiljø, og sin 
dynamiske og dagsaktuelle forskningsformidling. De besøkende skal gis opplevelsen av 
noespektakulært, og de skal muligheten tilå utforske en bredest mulig vifte av aspekter knyttet til 
vikingene og tiden de levde i. 

For å realisere denne visjonen må vikingtidsfunnenes ikoniske karakter avspeiles i presentasjonen av 
dem. Samtidig skal Arnebergs Vikingskipshus, et kjent og markant element i Bygdøys 
museumslandskap, tas vare på og fremheves.. Arnebergs bygg er et viktig utgangspunkt for 
utformingen av det nye anlegget. 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. 

Barn og unge som besøker museet skal ivaretas spesielt. De skal få oppleve livet i vikingtiden og 
forskningen som gir oss kunnskap om dette. Barna vil møte autentiske gjenstander i tilrettelagte og 
interaktive utstillinger som stimulerer barnas nysgjerrighet og kunnskapstørst. Vikingtidsmuseet skal 
oppleves som morsomt, spennende og lærerikt. Det skal oppfordre til deltagelse og til aktiviteter ute 
og inne. 

Bygdøyhalvøya har et unikt kultur- og museumslandskap. Nærhet til Norsk Folkemuseum åpner for 
en formidlingsbro mellom KHMs vikingtid, og senmiddelalder/nyere tid slik disse periodene 
presenteres ved Folkemuseet i dag. Vikingtidsmuseets maritime gjenstandsmateriale trekker også 
linjer til museene på Bygdøynes. 

Samlingene 
Vikingskipene fra Oseberg, Gokstad og Tune utgjør den verdenskjente kjernen i KHMs 
vikingtidssamling. 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. 

Samtidig rommer samlingene – som er blant verdens mest omfattende fra perioden – fremragende 
funn fra så godt som alle fasetter av vikingtidens samfunn, fra politikk, tro, krig og handelsreiser, 
håndverk, industri, smykker og klesdrakt til landbruk, jakt, fiske og husbygging. I 
vikingtidssamlingen finnes vitnesbyrd om vikingenes kontakt med Kina, India, Afrika samt de 
europeiske og nordatlantiske området. Den avspeiler dermed hele vikingenes verden og dens 
vidtrekkende handelskontakter. 

Samlingene er i dag delt på to utstillingssteder, Vikingskipshuset og Historisk museum, eller ligger 
utilgjengelig for publikum i museets magasiner.  

Utstillingene i Vikingtidsmuseet 
Vikingtidsmuseet på Bygdøy vil vise vikingskipsgravenes rike funnkomplekser sammen med et 
omfattende, men stadig vekslende utvalg av KHMs andre vikingtidsfunn. 

Utstillingene skal presentere en stor, forskningsbasert og mangefasettert fortelling om vikingtiden 
som ikke kan oppleves i noe annet museum i verden. Det skal handle om de store eksterne og 
interne prosesser - som militær og sivil ekspansjon ut i Europa, Asia og Nord-Atlanteren, deltagelse i 
internasjonal handel fra Kina til Canada, og hjemlig markedsorientering av økonomien, 
grunnleggelsen av de første byene, rikssamling og religionsskifte. 

Men også de små fortellingene, dem som bringer nærhet mellom den besøkende og fortiden, skal få 
plass. Det er fortellingene om livsløpene til det enkelte menneske og den enkelte gjenstand, 
rekonstruert og iscnesatt gjennom den mest avanserte forsknings- og formidlingsteknologi. De 
fantastiske teknologiske og kunsthistoriske aspektene av den samlede vikingtidssamlingen ved KHM 
vil bli framhevet: Skipsbyggingen og våpensmiingen som gjorde vikingtiden mulig, men også 
tekstilhåndverket, treskjærerarbeidet og metallstøpningen. Alt sammen håndverk som frembrakte 
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noen av de mest fremragende kunstverk fra datidens Europa. 

Den besøkende ønskes velkommen til en, i verdensmålestokk, unik museumsopplevelse. 

Forholdet til Folkemuseet 
Nærheten til Norsk Folkemuseum gjør det aktuelt å utrede mulighetene for etablering av en 
formidlingsbro mellom KHMs vikingtidsutstillinger og senmiddelalderen/nyere tid. Det kan også 
være aktuelt å utvikle samarbeid om felles entre- og serviceløsninger, parkeringsordninger m.m. 
Samarbeidet skal ha som forutsetning at de to museenes institusjonelle uavhengighet videreføres. 

Nevnte samarbeidsmuligheter er IKKE en del av foreliggende rom- og arealprogram. Det er 
imidlertid viktig at de arkitektoniske og arealmessige grep som plan og designkonkurransen foreslår 
ikke innebærer fysiske hindre for en fremtidig utbygging av slike samarbeidsløsninger. Dette tilsier 
særlig aktsomhet for disponeringen av arealet øst for nåværende Vikingskipshus. 

Publikumsgrupper 
Vikingtidsmuseet på Bygdøy skal være et selvsagt besøksmål for turister og et sted Osloborgerne 
med jevne mellomrom vender tilbake til.. Det vil være en publikumsmagnet både i kraft av sine 
ikoniske og unike gjenstander, og i kraft av sin faglige styrke. 

Planleggingen av det nye vikingtidsmuseet tar utgangspunkt i tre hovedgrupper av besøkende: 

• Individuelt besøkende. 
 Denne gruppen innbefatter både turister som ser vikingtidsmuseet som et høydepunkt under 
 sitt Oslo/ Norgesbesøk og lokale gjenbesøkende. Formidlings- og aktivitetstilbudet gjør museet 
 til en attraksjon hvor familier og andre gjerne vil tilbringe en hel dag. Fordypningsmulighetene, 
 den stadige fornyingen i tilbudet og forskningsfokuset i utstillingene gjør gjenbesøk attraktivt. 
 Det er et særskilt mål å øke besøkstallet blant det norske publikummet, både med lokal/regional 
 tilknytning og fra øvrige deler av landet. 

• Turistgrupper på organisert besøk med begrenset tid i museet 
 En stor andel av museets gjester i turistsesongen kommer som del av organiserte gruppebesøk. 
 Gruppene kommer i busser, har kort, tilmålt tid til museumsbesøket og ønsker å se de mest 
 ikoniske vikingtidsfunnene, herunder særlig vikingskipene. Dette betyr at publikumsarealene, 
 særlig gruppemottak, ikonløype og butikk, må dimensjoneres for å ivareta minimum 20 
 turistbusser/grupper i parkeringssammenheng og 10-12 grupper samtidig ved for eksempel 
 Osebergskipet. 

• Skoleklasser 
 Skoleelever er en viktig målgruppe for vikingtidsmuseet. Norske skolegrupper benytter museets 
 tilbud vederlagsfritt. Skolemottak planlegges for å legge  spesielt til rette for denne 
 gruppen og styrke dagens kapasitet. Det nye museet forventes å få en  kraftig økning i 
 antall besøkende sammenlignet med dagens nivå. I 2012 besøkte 10684  skoleelever 
 Vikingskipshuset, mens totalt. 14850 elever besøkte Historisk museum, ca. 2500 av disse 
 besøkte vikingutstillingen i Historisk museum. . Av det totale antallet fikk ca 850 elevgrupper 
 organisert undervisning arrangert av KHM. Ca 350 grupper deltok i undervisning på 
 Vikingskipshuset og ca 80 grupper deltok på undervisning i vikingtidutstillingen på Historisk 
 museum. Til sammen deltok ca 430 grupper på undervisningsopplegg knyttet til vikingtid i 
 2012. 
   
 Det nye museet bør dimensjoneres for en dobling av skolebesøket på årsbasis. Det bør være 
 mulig å motta 6-8 skoleklasser samtidig. 

 

Pedagogisk opplegg for skoleklassene 
Kulturhistorisk museum tilbyr pedagogiske opplegg basert på forskning og ny viten. Vi vektlegger 
Elevaktivitet vektlegges og oppleggene tilpasses elevenes nivå. Museumsopplevelsen tilrettelegges av 
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universitetslektorer med kompetanse innen arkeologi og museumspedagogikk. Skoletilbudet er svært 
populært og ettertraktet blant lærere og elever. Pågang fra skolegrupper er i perioder større enn vi 
har kapasitet til å ta i mot. Et nytt museumsbygg med tilpassede fasiliteter og en dyktig formidlerstab 
vil gjøre museet i stand til å nå enda flere barn og ungdom med vitenskapelig og engasjerende 
kunnskap om vikingene i kulturhistorien. 

Mål for besøkstall – dimensjonering 
Nåværende vikingskipshus har i de siste 20 år hatt besøkstall som har variert mellom 390.000 og 
450.000. I internasjonal sammenheng er dette svært høye tall. En av hovedgrunnene for å bygge det 
nye vikingtidsmuseet er at kapasiteten allerede med nåværende besøkstall er sprengt. I tillegg er 
basale tilbud og fasiliteter, som museer med slike besøkstall trenger, helt fraværende. 

Samtidig gir samlingenes unike karakter et stort potensiale for ytterligere økning av besøkstallene. 
Trolig kan besøkstallene økes med minst 50 %. 

Det vil som del av prosjekteringsunderlaget være nødvendig å foreta nærmere analyser av 
besøkstallene for å kunne foreta riktig dimensjonering av besøksområdene, og da særlig områdene 
rundt det mest ikoniske gjenstandsmaterialet (Osebergskipet m.m.). Det er også nødvendig å foreta 
analyser av hvordan publikumsgjennomstrømningen kan gis en best mulig organisering. Disse må, 
med utgangspunkt i fastsatte måltall for besøkstallsutviklingen, bl.a. innbefatte simuleringer av maks 
antall samtidig besøkende ved de mest populære utstillingsobjektene.  

Kapasitet og funksjonalitet - konsekvenser for arkitektonisk løsning 
Den unike arkitekturen i Arnstein Arnebergs nåværende Vikingskipshus skal gis en fremtredende 
plass i den samlede løsningen for det nye vikingtidsmuseet. Arkitektkonkurransen skal undersøke 
løsninger som muliggjør at de store skipene kan presenteres i den samme, eller en lignende, 
bygningsmessig kontekst som i dag. Kapasitets-, sikkerhetsmessige og funksjonelle behov vil 
imidlertid være bestemmende for endelig valg av arkitektonisk løsning. Dette innebærer åpning for 
at skipene både kan få en plassering i nåværende bygg og i det nye bygget, eller i en kombinasjon av 
disse to løsningene. 

Utilfredsstillende visningsforhold i nåværende bygg 
Det er betydelige svakheter ved visningsforholdene for skip og samlinger i nåværende 
vikingskipshus. Trengselen rundt skipene er ikke kun en alvorlig en sikkerhetsutfordring. Den er 
også et betydelig hinder for museumspublikummets mulighet til grundigere og mer uforstyrrede 
møter med de unike skipene. I tillegg innebærer blikkvinkelen som de besøkende må møte skipene 
med i dagens kontekst at de fremstår på en langt dårligere og mer ufullstendig måte enn de fortjener. 
Undersøkelse av løsninger som gir muligheter for at publikum kan studere skipene i sitt fulle volum 
og fra alle blikkvinkler, vil derfor være en viktig oppgave i arkitektkonkurransen. Det vil bli vektlagt 
å skape god visuell adkomst til skipene, at de kan betraktes fra mange forskjellige vinkler og på 
avstand - samt at de funnkomplekser, de inngår i, kan vises samlet. Dette er særlig relevant for 
Oseberg- og Gokstad-skipets vedkommende, som begge kommer fra skipsgraver med omfattende 
mengder bevarte funn i form av båter, gravkamre, sleder m.m. 
 
Et viktig krav til den arkitektoniske løsningen vil være at kombinasjonen av det gamle og nye bygget, 
som samlet museumsanlegg, kan legge gode rammer for oppfyllelse av byggeprogrammets 
funksjonelle krav, herunder gode løsninger for kommunikasjon og publikumsstrømmer i og mellom 
byggene. 

 

01 Publikumsarealer 
Vestibyle 
Vestibylen med hovedinngang skal være lys, åpen og innbydende. Det skal være lett, lesbar atkomst 
til utstillingene, skjermet uteareal, publikumskafé, garderobe og spiserom for skoleklasser, 
auditorium, fleksibelt aktivitetsareal og til museumsbutikken. I arealet skal det innarbeides 
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informasjon og billettsalg samt garderober for skoleklasser og publikum for øvrig. Vestibylen må 
kunne fungere som areal for mottagelser og arrangementerog dimensjoneres for minimum 250 
besøkende. Den er dermed åpen og romslig nok til at den også ivaretar behovet guider har for å 
samle besøksgrupper før de går inn i utstillingene. 

Museumsbutikk 
Butikken skal legges slik at publikum, fra utstillingene, naturlig passerer butikken. Butikken skal også 
ha atkomst fra vestibylearealet. 

Butikken skal utformes slik at gruppeturister, med tilmålt tid i museet, ledes til en spesielt tilrettelagt 
del av butikken med rask ekspedering. 

I tilknytning til butikken skal det etableres et lager. Det må sikres god adkomst for varelevering til 
museumsbutikken. 

Publikumsgarderober 
I forbindelse med vestibylearealet skal det innarbeides garderober og oppbevaringsbokser for 
publikum. 

Publikumskafé 
Det skal etableres en innbydende publikumskafé i tilknytning til vestibylen. Kafeen skal kunne 
benyttes utenom museets ordinære åpningstid og av allmennheten generelt. Det skal etableres 
muligheter for uteservering. Kjøkkenet skal ha god atkomst fra varemottaket. 

Garderobe og spiserom for skoleelever 
Fasiliteter for skolebesøk etableres skjermet fra vestibylen, med direkte atkomst fra denne. 
Spiserommet skal kunne benyttes av annet publikum, - for eksempel til å spise medbrakt mat i 
sommersesongen. 

Garderobefasilitetene skal dimensjoneres for 8 grupper á 30 elever. Disse kan for eksempel utformes 
som enheter på hjul for klær/sekker til hver gruppe. 

Fleksibelt aktivitetsareal 
Det skal etableres et avskjermet flerbruksareal i tilknytning til vestibylen. Arealet skal benyttes til 
arrangementer/aktiviteter for spesielle grupper og skoleklasser, som for eksempel workshops, 
formingsaktiviteter, kurs, seminarer osv. Det skal legges til rette med vann og arbeidsområde. 

Auditorium 
Det skal etableres et auditorium med 200 plasser. Dette skal ha direkte atkomst fra vestibylearealet 
og ha amfiutforming med fast innredning. Det skal være rullestolatkomst både til øvre og nedre 
plan. Det skal tilrettelegges for full AV-utrustning og lydutstyr. 

Toaletter mv 
Toaletter, inkl. toaletter for funksjonshemmede, og renholdsrom fordeles i arealet. 

 
 

02 Utstillinger 
Utstillingene skal ha atkomst fra vestibylen og inkludere både innendørs- og utendørsarealer. Det 
skal legges til rette for at besøkende med ulike interesser får en god museumsopplevelse i museets 
utstilling 

Vikingutstilling - permanente utstillinger: 
Museets permanente hovedutstilling vil ha sitt hovedfokus på vikinger, vikingtid og 
vikingtidsforskning. Utstillingen vil endres og varieres i samsvar med pågående forskning og aktuelle 
problemstillinger. Det er derfor nødvendig med bygningsmessige rammebetingelser som kan gi stor 
fleksibilitet i arealanvendelsen i utstillingene. Det skal legges til rette både for en ikonløype og for 
fordypningsutstillinger. 
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Det samlede tilbudet vil minst romme følgende typer av utstillinger og publikumsaktiviteter: 

 Vikingikoner - ikonløype 

Spesielt tilrettelagt løype for gruppeturister med begrenset tid til besøket og som ønsker å se 
KHMs mest ikoniske vikingtidsfunn. Denne inkluderer Oseberg og Gokstadskipene, 
Gjermundbuhjelmen osv. Over tid vil det være naturlig å ta inn nye elementer i ikonløypen, 
f.eks. ved nye spektakulære funn. Fordypning 

 KHMs unike og omfattende vikingtidssamling dannergrunnlag for publikums utforsking av 
 vikingenes verden. Fordypningsustillingene vil bl.a. være et tilbud til de som har behov for å gå 
 grundigere inn i temaer og spørsmål de har blitt introdusert for i ikonløypen, men de skal også 
 kunne fremstå som fullgode alternativer uavhengig av denne. Det skal være enkelt å velge 
 besøk i kun deler av fordypningsutstillingen. Museets egen vikingtidsforskning, og den 
 internasjonale forskningen denne inngår i, vil være et viktig fundament for 
 fordypningsutstillingene. De vil væredynamiske, forskningsbaserte og  forankret i 
 problemstillinger som opptar både forskere og publikum. 
 

 Særutstillingerl 
 Fleksibelt utstillingsareal for særutstillinger med basis i museets forskning og 
 utgravingsvirksomhet. Særutstillingsarealet vil, sammen med ulike former for synliggjøring av 
 «museet bak kulissene», også være en arena for utprøving av utstillingsmediet, formidling 
 gjennom publikumsinvolvering osv. Arealet skal også benyttes til vandreutstillinger med 
 internasjonale  dimensjoner. Arealet skal ha en generell utforming og legge til rette for fleksibel 
 utnyttelse av arealet med full tilrettelegging av teknikk og infrastruktur i samsvar med 
 moderne, internasjonale standarder. 
 

 Aktiviteter 
 Tilrettelagt for familier og andre som ønsker å tilbringe en hel dag i museet med utforsking, 
 opplevelser og aktiviteter. Museets inne- og uteareal settes i spill. Det er ønskelig at det kan 
 skapes fysisk nærhet mellom de tematiske fordypningsutstillingene og relaterte aktiviteter. 

Det er utarbeidet en liste over ikoniske gjenstander, dvs. gjenstander som MÅ vises i utstillingene. 
Denne følger som vedlegg til dokumentet. I listen er det markert hvilke gjenstander som kommer fra 
samme funn, og som derfor ønskes utstilt samlet. Det vil være en viktig oppgave for 
arkitektkonkurransen å belyse fysiske og romlige betingelser for sammenbinding og kommunikasjon 
mellom de ulike utstillingstypene, herunder særlig ikonløypene og fordypningsutstillingene. 

 

«Museet bak kulissene» 
Det skal legges til rette for at museets arbeid med gjenstandene kan synliggjøres for publikum. Dette 
kan f.eks. gjøres ved hjelp av glassvegg mot lokaler for konservering, og ved tilrettelegging for at 
aktiviteter som gjenstandskatalogisering, fotografering, scanning o.l. kan utføres i utstillingsområdet. 
 
Utstillingsarealene skal legge til rette for en integrert tilgang til kunnskapen om vikingene og 
vikingtiden. Lokalene for utstillinger og gjenstandsbehandling må derfor sees i sammenheng. 
Konsepter som muliggjør fleksibel sambruk mellom disse og periodevis «utvidelse» av 
utstillingsarealet gjennom bruk og inndragning av verksteds-/laboratorie- og studiofunksjoner skal 
undersøkes. Slikt sambruk, som selvsagt må avstemmes mot sikkerhetskrav og driftsbetingelser, vil 
være særlig aktuelt for arealet for særutstillinger. 
 
Teknisk fasilitering av fleksibilitet - utstillingsarealene som scenerom 
Utstillingsrommene skal ha tekniske fasiliteter som muliggjør høy grad av fleksibilitet i 
utstillingsformer og utstillingsuttrykk, løpende endringer av utstillingene osv. Arkitektkonkurransen 
skal undersøke teknisk-logistiske løsninger som muliggjør utnyttelse av tak, gulv og «rommet selv», 
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«sceniske løsninger», dreiescene, hev/senk av gulv, digital simulering, eksponering på vegger/tak og 
andre prosjeksjonsflater. 

Publikum skal naturlig finne museumsbutikken og kafeen når de forlater utstillingene. 

Toaletter mv 
Toaletter, inkl. handicaptoaletter, og renholdsrom fordeles i arealet. 

Uteområdet 
Med uteområdet forstås to ulike typer av områder: 

Uteområde I 

Det ene ligger utenfor billettområdet i tilknytning til kafe/restaurant. Det skal ha permanent 

lekeområde for barn (eksempelvis klatrestativ utformet som vikingskip) med egnet dekke. Området 

skal også kunne benyttes til midlertidige aktiviteter knyttet til museumsvirksomheten, men som også 

er åpent for publikum som ikke har løst billett. 

 

Uteområde II  

Det andre området ligger innenfor billettområdet og er en integrert del av museets utstillings og 

publikumsareal. Området skal være en helårs utendørs arena med mulighet for små konserter 

opptredener/show, demonstrasjoner og utprøving av ulike håndverksteknikker. Eksempler på 

aktiviteter er: smiing, vikingkampshow, bueskyting, konsert, plantefarging mm.  

Hele eller deler av området II bør kunne beskyttes mor vær og vindt av et mobilt tak (teltduk e.l) 

Det må være tilgang på elektrisitet, vann, ildsted. Området må kunne sikres slik at det ikke er 

tilgjengelig for uvedkommende utenom museets åpningstid.  
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03 Kontorfunksjoner 
Kontorfunksjonene skal ligge samlet, med god atkomst til publikumsarealene og til 
verksteder/utstillingsproduksjon samt konservering. Uformelle møteplasser, med tekjøkken, skal 
innarbeides i arealet. 
 
Utstillings- og formidlingsaktivitetene vil ha dyp forankring i museets internasjonalt rettede 
forskningsvirksomhet. Av i alt 21 kontorer skal 8-10 disponeres av forskere og forskningsgrupper 
innen vikingtid, herunder gjesteforskere. Utover felles møterom er det derfor også programmert for 
ekstra seminarromsfasiliteter. 
 
Toaletter og bøttekott fordeles i arealene. 

Spiserom og møterom 
Spiserom og møterom skal benyttes av alle ansatte, og må derfor ligge lett tilgjengelig. 

04 Gjenstandsbehandling 
Arealene for gjenstandsbehandling rommer verksteder, funksjoner for utstillingsproduksjon og 
konservering samt et magasin/sikkerhetsrom for mellomlagring av gjenstander. 

Arealene for gjenstandsbehandling skal ha enkelatkomst fra varemottaket og til utstillingene. 
Generelt skal døråpningene være høye, brede og uten dørterskler. Geometrien i 
hovedkommunikasjonen (varemottak – sambruksområde – utstillingsarealene) skal dimensjoneres 
for enkel transport av dimensjonerende gjenstand = ”småbåt” 9,8 x 2 x 2 m. 

VERKSTEDER/UTSTILLINGSPRODUKSJON 
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Arealene oppdeles i rekkefølge fraskittent til rent: 

Snekkerverksted 
Verksted for produksjon av utstillinger mv. med direkte atkomst fra felles arbeidsområde. Innredes 
med maskiner for trebearbeiding og avtrekk. Dagslyskrav. 

Treskjærerverksted -3D-produksjon av kopimateriale 
Verksted for produksjon av kopier og deler til utstilte gjenstander, og for 3D-scanning og 3D-print 
av kopimaterialet Rommet skal ha direkte atkomst fra felles arbeidsområde. Skal innredes med 
maskiner og utstyr for treskjæring, avtrekk. Dagslyskrav med mulighet for avblending 

Lager for materialer 
Lager for tre, glass, metall, tekstiler, løsemidler (skap med avtrekk) samt mobil maskinpark. Skal ha 
direkte atkomst fra felles arbeidsområde. Ikke krav til dagslys. 

Felles arbeidsområde 
Felles arbeidsområde for utstillingsproduksjon, med utskiftende maskinenheter for ulike behov. Skal 
ha direkte atkomst fra sambruksområdet for gjenstandshåndtering. Krav til dagslys. Skal ha fleksibelt 
avtrekkssystem. 

Rom for printere mv. 
Rom for plotter, printer, folieskjærer. Skal ha direkte atkomst fra felles arbeidsområde. Ikke 
dagslyskrav. 

Lager for lyd, lys mv. 
Lager for lyd- og lysutstyr til bruk i forbindelse med utstillingene. Ikke dagslyskrav. 

Maleområde 
Rom for maling og overflatebehandling av kopier/gjenstander og utstyr til utstillingene. Rommet 
skal være støvfritt og skal ha avtrekk. Krav til dagslys. 

Metallverksted 
Det må legges til rette for arbeidsareal for smed/støttemaker, inkludert varme arbeider (smie). 

Konservering 
Arealene for gjenstandsbehandling / konservering skal ligge i tilknytning til verksteder/ 
utstillingsproduksjon og skal ha direkte atkomst fra varemottaket og til utstillingene. En del av 
gjenstandene som skal behandles her er meget verdifulle, arealene må derfor sikres. 

Sambruksområde gjenstandshåndtering 
Gjelder område for gjenstandshåndtering felles for konservering og 
verksteder/utstillingsproduksjon, Det må være direkte atkomst til disse funksjonene. Arealet skal ha 
dagslys, med mulighet for avblending. 

Laboratorium, tørt 
Gjelder laboratorium for tørt arbeid, med dagslys. Skal ligge nær sambruksområdet, laboratorium for 
vått arbeid, arbeidsrom og mikroskopirom. Innredes med laboratoriebenker og -skap, avtrekksskap 
og fleksibelt avtrekk. I laboratoriet skal det avsettes plass for 3D-skanner og utstyr for fotografering. 

Arbeidsrom 
Arbeidsrom for preventiv konservering, med dagslys. Legges i tilknytning til 
konserveringslaboratoriene. Innredes med laboratoriebenker og -skap. 

Mikroskopirom 
Rom for mikroskopi/analyser, uten dagslys, i tilknytning til konserveringslaboratoriene. Innredes 
med laboratoriebenker og -skap. 

Laboratorium, vått 
Laboratorium for vått arbeid - eksperimentell frysetørring og impregnering/ 
konsolidering/rekonservering. Skal helst ha dagslys. Skal ligge nær laboratorium for tørt arbeid, 
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arbeidsrom og mikroskopirom. Innredes med laboratoriebenker og -skap samt avtrekkskap, 
kjemikalieskap og vask/vann/avløp. 

Magasin - sikkerhetsrom 
Rom for mellomlagring av gjenstander til/fra museet, krav til klimatisering og til skallsikring. Dette 
skal ha atkomst til felles sambruksområde for gjenstandshåndtering og til utstillingsarealene. 
Rommet skal ikke ha dagslys. Rommet må skallsikres (jfr, vedlegg 4). 

 
Det skal legges til rette for fleksibel sambruk mellom arealene for gjenstandsbehandling og 
særutstillinger (se over). For laboratorie- og magasinarealer som, grunnet sikkerhets- og 
klimahensyn, krever fysisk lukkede rom, skal ulike modeller for publikumsinnsyn gjennom 
glassvegger o.l. undersøkes. 

05 Drift og varemottak 
UiOs eiendomsavdeling vil ha driftsansvaret for det nye museumsanlegget, herunder teknisk drift, 
sikkerhet, renhold, varemottak, parkering, uteområder mm. 

Felles 
Det skal etableres garderober med dusj og wc, felles sikkerhet, drift og renhold. Disse kan benyttes 
av alle ansatte og legges nær personalinngang, varemottak og med god atkomst til felles spiserom og 
møterom. 

Felles hvilerom skal legges nær møte-/spiserom og kontorarbeidsplassene. 

Felles kontor for drift og renhold skal ligge nær møte- og spiserommet. 

Sikkerhet 
Det etableres et separat kontor for sikkerhet; dette legges nær felles kontor for drift og renhold. 

Drift 
Lager for utstyr, verktøy og driftsmateriell legges nær varemottak. 

Renhold 
Nær varemottaket skal det etableres: 

• Renholdssentral (moppevaskeri + lager) 

• Plass til renholdsmaskiner m/oppladingsstasjon, inkl. museets egne renholdsmaskiner; kan evt. 
utformes som utvidelse av korridor. 

Fordelt i anlegget skal det etableres: 

• Tørrlager (forbruksartikler og papir) 

• Renholdsrom 

Varemottak 
Det skal etableres felles varemottak for gjenstandsbehandling og for driften av bygget. Utformingen 
må sikre at gjenstandshåndtering kan skje separat fra eller isoleres fra håndtering av varer eller avfall. 

Varemottaket skal være klimatisert og avgrenset med port. Biler som leverer/henter 
museumsgjenstander skal kunne lastes/losses innenfor varemottaket. Fra lasterampe skal det være 
direkte og separat atkomst til gjenstandsbehandling og til byggets driftsarealer og lagre. Geometrien i 
hovedkommunikasjon for gjenstandsbehandlingen skal dimensjoneres for enkel transport av 
dimensjonerende gjenstand = ”småbåt” 9,8 x 2 x 2m. Døråpninger skal generelt være høye, brede og 
uten terskler. Behovet for atskillelse av mottaket for museumsgjenstander og driftsrelatert 
varemottak kan løses gjennom sluser e.l. 

I forbindelse med varemottaket skal det etableres avfallsstasjon i samsvar. gjeldende retningslinjer fra 
Oslo kommune. 
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Det forutsettes egne mottak av varer til museumsbutikken og restauranten/kafeen i umiddelbar 
nærhet til butikklageret og restaurantkjøkkenet.  
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Romprogram 

Navn Antall rom: Prog areal: Sum 

Sum 66  7 105 

01 Publikumsarealer 11 1 680,00 

01 Vestibyle 4 710,00 

Billettsalg 1 50,00 50,00 
Lager butikk 1 80,00 80,00 
Museumsbutikk 1 300,00 300,00 
Vestibyle 1 280,00 280,00 

02 Publikumskafé 4 440,00 

Garderobe skoleelever 1 50,00 50,00 
Kjøkken inkl. birom 1 100,00 100,00 
Publikumskafé m. uteservering 1 230,00 230,00 
Spiserom skoleelever 1 60,00 60,00 

03 Fleksibelt aktivitetsareal 1 200,00 

Aktivitetsareal 1 200,00 200,00 

04 Auditorium 1 250,00 

Auditorium 1 250,00 250,00 

05 Toaletter 1 80,00 

Toalett 1 80,00 80,00 

02 Utstillinger 3 4 130,00 

01 Permanente utstillinger 1 3 700,00 

Ikonløype og fordypningsutstillinger. utstillinger 1 3 700,00 3 700,00 

02 Særutstillinger 1 400,00 

Særutstillinger 1 400,00 400,00 

03 Toaletter 1 30,00 

Toalett 1 30,00 30,00 

03 Kontorfunksjoner 27 360,00 

01 Kontorer mm 23 230,00 

Kontor 21 10,00 210,00 
Kopi, print, nærarkiv 1 10,00 10,00 
Uformell møteplass 1 10,00 10,00 

02 Spise- og møterom 3 100,00 

Møterom 1 20,00 20,00 
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Navn Antall rom: Prog areal: Sum 
Seminarrom 1 30,00 30,00 
Spiserom 1 50,00 50,00 

03 Toalett, garderobe 1 30,00 

Toalett, Toalett, garderobe 1 30,00 30,00 

04 Gjenstandsbehandling 15 540,00 

01 Verksteder / utstillingsprod. 8 305,00 

Felles arbeidsområde 1 70,00 70,00 
Lager lyd, lys mm 1 20,00 20,00 
Lager materialer 1 40,00 40,00 
Maleområde 1 30,00 30,00 
Metallverksted 1 15,00 15,00 
Rom for printere, folieskjærer 1 20,00 20,00 
Snekkerverksted 1 70,00 70,00 
Treskjærerverksted 1 40,00 40,00 

02 Konservering 5 165,00 

Arbeidsrom 1 15,00 15,00 
Gjenstandshåndtering 1 50,00 50,00 
Laboratorium, tørt 1 60,00 60,00 
Laboratorium, vått 1 30,00 30,00 
Mikroskopi 1 10,00 10,00 

03 Magasin - sikkerhetsrom 1 50,00 

Magasin - sikkerhetsrom 1 50,00 50,00 

04 Toaletter 1 20,00 

Toalett 1 20,00 20,00 

05 Drift og varemottak 16 395,00 

01 Felles 4 75,00 

Garderober m/dusj, toalett 2 25,00 50,00 
Hvilerom 1 10,00 10,00 
Kontor, drift og renhold 1 15,00 15,00 

02 Sikkerhet 1 10,00 

Kontor 1 10,00 10,00 

03 Drift 3 35,00 

Lager driftsmateriell 1 10,00 10,00 
Lager utstyr 1 15,00 15,00 
Lager verktøy 1 10,00 10,00 

04 Renhold 7 75,00 

Plass til renholdsmaskiner 1 15,00 15,00 
Renholdsrom 3 5,00 15,00 
Renholdssentral 1 15,00 15,00 
Tørrlager 2 15,00 30,00 
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Navn Antall rom: Prog areal: Sum 

05 Varemottak 1 200,00 

Varemottak, inkl. avfallsrom 1 200,00 200,00 
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1 Tverrfaglige føringer 

1.0 Generelt 
1.0.1 Prosjektmål 

SAMFUNNSMÅL, EFFEKTMÅL OG SUKSESSKRITERIER 

Prosjektet for nytt vikingtidsmuseum kan i betydelig grad bygge på de målformuleringer som lå til 
grunn for arbeidet med den samlokaliserte løsningen, og som var forutsetninger for 
konseptvalgutredningen av 2009 og etterfølgende kvalitetssikring (KS1). 

I en kombinasjon av tidligere målformuleringer og nyere strategiske føringer forslås følgende 
samfunnsmål, effektmål og suksesskriterier for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy. 

  

Rammevilkår 

Prosjektet skal sikre rammevilkår som fremmer rasjonell, tids- og kostnadseffektiv drift av alle 
museumsfunksjonene i det nye vikingtidsmuseet: 

• Funksjonalitet for moderne museumsdrift gjennom nybygg og rehabilitering av eksisterende 
museumsbygg 

• Et museumsanlegg som kombinerer verdiene i den historiske bygningen og det moderne 
nybygget i et høyverdig arkitektonisk uttrykk. 

 

1.0.2 Samfunnsmål 

Følgende samfunnsmål er definert av oppdragsgiver: 

Samfunnsmål 

Sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av 
vikingtiden. 

  

1.0.3 Effektmål 

Følgende effektmål gjelder for prosjektet: 

Bevare vikingtidssamlingen for kommende generasjoner på en museumsfaglig forsvarlig måte: 

• Minimal nedbrytning av gjenstandene grunnet fysiske og kjemiske forhold 

• Minimal risiko for skader på gjenstander ved uhell, brann, hærverk, vibrasjoner m.m. 

Bred nasjonal og internasjonal anerkjennelse for produksjon av ny kunnskap om vikingtiden: 

• Økt publisering av forskning om vikingtid i nasjonalt og internasjonalt anerkjente 
publiseringskanaler 

• Økt internasjonalt samarbeid om vikingtidsforskning 

• Utstillinger som formidler den den fremste og nyeste kunnskap om vikingtid. 

En turistattraksjon i verdensklasse 
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• Spektakulære opplevelser og ny kunnskap om vikingtid blant turister fra alle verdensdeler. 

• Økning av besøkstallene fra det internasjonale turistmarkedet. 

Aktuelle og attraktive utstillinger og aktiviteter som kan øke besøkstallet blant alle kategorier av 
besøkende: 

 Økning av antall arrangementer og utstillinger inne og ute med særlig fokus på skoleklasser, 
barnefamilier og det nasjonale og regionale publikum 

 Lærerike opplevelser som gir økte besøkstall både blant barn/unge og det allmenne publikum. 

Suksesskriterier 
Økning av besøkstallet blant alle kategorier av besøkende. 
 
Økt produksjon av ny kunnskap om vikingtiden 

• KHM har ved åpning av det nye museumsanlegget etablert et sterkt, velfinansiert internasjonalt 
forskningsmiljø innen vikingtidsforskning. 

• Internasjonale publikasjoner innen vikingtid på nivå 2 («Cristin») har økt med 50 % i løpet av 
det nye museets første 5 driftsår. 

• Antall gjesteforskere innen vikingtidsstudier skal ha økt med 50 % i løpet av de første 5 
driftsår. 

• Museets utstillinger, skolerettet virksomhet og øvrige formidlingsaktiviteter blir et eget 
studiemål for minst 5 grupper fra utenlandske museer hvert av de første 5 årene etter åpning av 
det nye museumsanlegget. 

1.1 Regulering 

Eiendommen er uregulert. Statsbygg har igangsatt arbeidet med detaljplan for området. Planvedtak 
kan forventes å foreligge i løpet av vinteren 2016. 

Følgende vedtatte planer og forskrifter berører eiendommen og vil gi føringer for reguleringsplanen: 

Reguleringsplan for Bygdøy Kongsgård og Folkepark. 

Fredningsforskriften for «Bygdøy kulturmiljø». 

Reguleringsplanen ble vedtatt i Bystyret 17.02.2010 og omfatter tilnærmet hele nordre del av Bygdøy 
inkl. Norsk Folkemuseum. Adkomstveien fra Bygdøylokket til Vikingskipshuset er regulert i denne 
planen. 

Fredningsforskriften omfatter Vikingskipsmuseet. Hovedformålet med forskriften er å «sikre et 
unikt kulturmiljø på Bygdøy til kunnskap, opplevelse og bruk for allmennheten i dag og i framtida 
gjennom å ta vare på de kulturminnene, landskapstrekkene og naturverdiene som særpreger miljøet 
og vitner om områdets historie». 

Planforslaget skal tilpasses vinnerkonseptet etter gjennomført internasjonal arkitekt- og 
plankonkurranse.……………konkurranse Vinnerne forventes å kunne bli kåret forsommeren 2015, 
og endelig kontrakt med arkitekt ventes inngått i løpet av august 2015. Hovedutfordringene i 
planarbeidet vil være kulturminnehensynet (tilpasningskrav til fredet bygning og fredningsforskriften 
Bygdøy kulturmiljø), nybyggets plassering, fotavtrykk og byggehøyder samt problemstillinger knyttet 
til trafikk, publikumsadkomster og parkering. 

1.2 Arkitektur 
1.2.0 Generelt 
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Nybygg for Vikingtidsmuseet på Bygdøy skal sammen med eksisterende fredet bygning utvikles til et 
helhetlig museumsanlegg som framhever og tydeliggjør Vikingtidsmuseets unike samling. Det 
samlete anlegget skal gi området et formmessig løft, i samsvar med kulturmiljøfredningen for 
Bygdøy. 

Eksisterende bygning og tilhørende tomt er fredet. Det gjøres nærmere rede for fredningen og 
prosjektets kulturminnehensyn i kap. 1.8. I dette byggeprogrammet er krav og føringer i hovedsak 
gitt for nybygg og for det utvidete museumsanlegget som helhet. For den eksisterende bygningen 
skal krav og føringene gjøres gjeldende i den grad de er relevante. Verneverdiene vil ha konsekvenser 
for alle fag. 

Følgende skal vektlegges: 

• Et helhetlig og funksjonelt godt museumsanlegg som ivaretar de antikvariske verdiene knyttet 
til eksisterende fredet bygning med uteområder 

• Fremtidsrettede løsninger som begrenser anleggets totale klimautslipp, energiforbruk og 
miljøbelastning 

• Fleksible og hensiktsmessige løsninger som setter museet i stand til å sikre og bevare 
samlingen, og skaper gode visningsforhold for det store publikummet som besøker museet.  

• Arkitektonisk kvalitet og uttrykk som gjenspeiler anleggets betydning 

 

1.2.1 Landskap, plassering, atkomst, parkering 

Det skal legges vekt på følgende: 

• Helhetlig og optimalisert planløsning for utearealer/parkanlegg tilpasset nytt 
Vikingtidsmuseum bestående av fredet bygning og nytt tilbygg. Det skal være godt 
samspill mellom terreng, beplantning og arkitektur. Tilpasning til omkringliggende 
kontekst skal ivaretas. 

• Tydelig og velfungerende trafikksystem og sirkulasjonsflyt med gode adkomstforhold og 
hensiktsmessig parkeringsløsning. 

• Ivaretakelse av viktige landskapsverdier og naturforekomster på tomten, samt anleggets 
monumentalitet. jf. Forskrift om fredning av Bygdøy Kulturmiljø §9. Særlig aktuelt i dette 
henseende er randvegetasjon og naturlig kolleformasjon med eksisterende trær. 
(Henvisning kap 7.0) 

• Uteområdet skal være en integrert del av museets publikumstilbud og utstillingsareal.(…) 
Ulike arealsoner skal ha funksjonelle overganger og være i hensiktsmessig samspill med 
bygningsmassen. 

• Utendørs utstillings- og aktivitetsområde skal ligge innenfor billettsonen og vil kreve 
løsninger for fysisk avgrensning (perimetersikring). Det skal tilstrebes skånsomme 
løsninger tilpasset anleggets karakter, som samtidig ivaretar føringen om å videreføre 
anleggets åpenhet og monumentalitet.  Det er viktig at de fysiske avgrensningene er så 
fleksibelt utformet at det ved behov er mulig å utvide utesonen, slik at større områder enn 
normalt midlertidig kan legges innenfor billettsonen.   

• Uteområdet skal ha tydelig miljøprofil. Det skal etableres miljøvennlige og bærekraftige 
løsninger med hensyn til materialbruk, klimapåvirkning og levetid. Løsningene skal ha 
fokus på rasjonell drift. 

• Helhetlig system for lokal overvannshåndtering med åpne vannrenner, infiltrasjon, 
fordrøyning, rensing av forurenset overvann og trygge flomveier. 

• Det bør ikke plantes busker og trær tett inn til bygningen, da disse lett lett vil kunne 
tiltrekke seg fugler, insekter o.l. Dette kan være en risikofaktor i forhold til 
gjenstandsmaterialet. 



 Byggeprogram (RTF): 12497 Vikingetidssamlingen 

Statsbygg 24. september 2014  Side: 23 av Error! Bookmark not defined. 

  

1.2.2 Bygningsutforming 

Bygningsutforming og plassering av nybygg må ta hensyn til 

• formålet ved prosjektet - god bevaring og formidling av vikingtidssamlingen 

• hensyn til kulturminnevern gjennom kulturmiljøfredningen for Bygdøy og fredning av 
eksisterende bygning 

• forbedring av visningsforholdene for samlingene, mer plass for publikum og riktigere 
blikkvinkler i de besøkendes møte med skipene og det øvrige ikoniske gjenstandsmaterialet 

• samspillet mellom ny og gammel bygning - gode løsninger for kommunikasjon og 
publikumsstrømmer i og mellom byggene. 

• forventninger om høy arkitektonisk kvalitet i nybygg og i helhetlig anlegg 

• miljømålene for prosjektet - særlig mål om nesten nullenerginivå for nybygg 

• helhetlig og funksjonell detaljering som ivaretar varighet og bestandighet knyttet til valg av 
materialer og løsninger 

• tilknytningspunkt for mulig fremtidig utvidelsesmulighet som ikke forutsetter flytting av 
skip/samling 

 

1.2.3 Interiør 

Interiør og inventar skal sammen med uteområder og bygninger bidra til å styrke opplevelsen av et 
helhetlig museumsanlegg. Interiør og inventar skal bidra til fleksible og funksjonelle løsninger som 
legger til rette for god forvaltning av og kunnskapsformidling om samlingen. 

Planløsningen skal være klar og logisk slik at orientering og veifinning i anlegget blir enkel. 

Det skal være trinnfrie forbindelser og stigningsforhold. Det skal legges til rette for god kontakt med 
uterom med tilhørende uteaktiviteter. I soner av bygget hvor aktivitet og virksomhet kan medføre 
stor slitasje skal materialbruk vurderes i henhold til dette. Valg av materialer må avstemmes i forhold 
til samlingens sårbarhet og tåleevne. 

Interiørene skal ivareta: 

• God orientering 

• Sikkerhet 

• Helhetlig og funksjonell detaljering 

• Materialvalg, fargesetting og belysning som bygger opp under de arkitektoniske løsningene 

• Bestandige og holdbare materialer 

• God estetisk kvalitet 

• Gjenstandenes bevaring, i forhold til UV/lux, klima, reduksjon av støvdannelse 

1.3 Kunstprosjekt 

Med henvisning til Kgl..res. 05.09.1997 skal alle statlige bygg utsmykkes. I forbindelse med 
gjennomføringen av byggeprosjektet skal et kunstprosjekt etableres. Kunst i offentlige rom, KORO, 
har ansvaret for at utsmykkingen blir gjennomført brukervennlig (ref. kap. 1.7) og med høy kvalitet. 
Statsbygg fastsetter kunstrammen og sørger for å søke ut kunstrammen samtidig som 
byggebevilgningen fastsettes. Kunstprosjektet etableres i KORO på grunnlag av oppdragsbrev fra 
Statsbygg, og KOROs aksept av oppdraget. 
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I samspill mellom byggeprosjektet og kunstprosjektet skal det legges til rette for at kunst av høy 
kvalitet blir et vesentlig element i bygningen og/eller i uterommet. Kunsten skal i form og uttrykk 
berike og stimulere det offentlige miljø i møtet mellom kunst og arkitektur. 

1.4 Universell utforming (”UU”) 
Prosjektet skal gis universell utforming. Kravet om universell utforming gjelder for bygning og 
opparbeidete uteområder. 

UU-ambisjonene for dette prosjektet som særskilt skal vektlegges er: 

God orientering og veifinning for det samlede anlegget (bygninger og uteområder) 

Følgende skal oppfylles: 

• Alle brukere skal kunne benytte hovedløsningene, og spesialløsninger for enkelte grupper skal 
unngås. 

• Bygning plasseres og landskap opparbeides/utnyttes på en slik måte at det gir likt 
trafikkmønster for alle brukere. 

• Planløsning skal være enkel og logisk slik at det er lagt til rette for enkel orientering og 
veifinning. 

• Heiser og trapper skal anlegges som korresponderende og likeverdige alternativer. 

• Materialvalg, fargepålegg og forhold knyttet til akustikk og belysning utformes og kvalitetssikres 
opp mot kravene av universell utforming. 

Måloppnåelse for universell utforming krever god koordinering mellom byggeprosjekt, 
brukerutstyrsprosjekt og utstillingsprosjekt. 

I tillegg til forskriftskrav, legger Statsbygg NS 11001 Universell utforming av byggverktil grunn. NS 11001 
er utfyllende for forskriftskravene. Eventuelle avvik fra denne skal forelegges Statsbygg for 
godkjennelse. 

1.5 Sikkerhet - beskyttelse mot utilsiktede og tilsiktede uønskede 
handlinger 

1.5.0 Generelt 

Museet har høye krav til tekniske og sikkerhetsmessige løsninger. Utstillingene skal vises fram for 
publikum på en sikker måte uten at sikringsforetakene sjenerer utstillingen. 

Hensiktsmessige sikkerhetstiltak skal avklares i prosjekteringen. Dette omfatter også i nødvendig 
grad eksisterende bygning. 

Sikkerhet skal søkes ivaretatt ved hjelp av fysiske, organisatoriske og elektroniske tiltak. Elektroniske 
tiltak vil være nødvendig, men fysiske og organisatoriske tiltak skal vurderes før elektroniske tiltak. 

  

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Arkitekten må styrke sitt team på risiko og sårbarhet, og ha kunnskap om gjeldende regelverk innen 
alle aspekter av sikkerhet for bygninger/inventar og mennesker generelt, og for 
museums-/utstillings-/formidlingsbygg spesielt. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for nytt bygg og eventuelt eksisterende bygning , med tanke på: 

• Innbruddssikkerhet (ingen store vindusflater inn til utstillingsområdet) 
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• Klimatisk sikkerhet 
• Teknisk, funksjonell og fleksibel bygning for alle typer utstillinger 
• Valg av miljøvennlige materialer som ikke påvirker eksternt og internt miljø (f.eks. 

brannhemmende materialer) 
• Legge til rette for det aller siste innen brannslukking 
• Fokus på imøtekommende inngangsparti som er enkelt å ta seg rundt i og orientere seg ut 

i fra. Inngangspartiet må være romslig da store samlinger med folk kan oppholde seg der 
samtidig. Enkel/effektiv evakuering må være mulig herfra. 

• Løsninger skal gis en utforming slik at funksjonshemmede kan få full glede av og tilgang 
til alle museets aktiviteter, i “alle” etasjer. Viktig å tilrettelegge for enkel evakuering også 
for funksjonshemmede. 

• Sikker og praktisk inn-/utlasting av utstillinger 
 
Krav i forbindelse med innlån av utstillinger fra utlandet 

Med de store verdier museet forvalter og med tanke på de større internasjonale utstillingene museet 
ønsker å få, må kravene til sikring og sikkerhet ivaretas på det høye nivået som stilles av 
internasjonale museer. I forbindelse med internasjonale sikringskrav må det også tas høyde for 
endringer i form av strengere krav i framtiden. 

Det vises i denne sammenheng til spørreskjema for gjennomgang av sikring, se UKRG Display Case 
Supplement, UKRG Standard Facilities Report og UKRG Security Supplement (British Museum). 
Det vises også til «Statlig forsikring av utlånsgjenstander utlånt til utstillinger i Norge». 

Deler av KHMs egne vikingtidssamlinger har en så høy verdi at de samme kravene vil komme til 
anvendelse også for det ikke-innlånte gjenstandsmaterialet. 

  
Sikkerhetssoner  

Når det gjelder kravene til sikkerhet  vises det ellers til museets sikkerhetssoner 0-3, se under: 

Sikkerhetssone Definisjon 

  

Kommentar 

0 Utvendige arealer, kontrollert adgang for kjøretøy   

1 Publikumssluse, butikk og restaurant med uteareal 

Personalinngang (vindfang, sluse), ytre driftsmottak. 

  

2 Arealer innen museets vegger, der publikum normalt har tilgang i åpningstiden og 
i spesielle tilfeller ved arrangementer utenfor åpningstiden. Sikkerhetsfunksjonene 
må være betjent, og utstillingsarealene avstengt ved arrangementer utenfor 
åpningstiden. 

Vestibyle, butikk, kafé, foredragssal samt spesielle rom for undervisning og 
formidling inngår i sonen 

 Butikk, kafé og restaurant vil 
ligge i sone 1 og 2 avhengig av 
åpent eller lukket museum. 
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3 Alle arealer der uerstattelige gjenstander befinner seg, utstillingsarealer, magasiner 
og verksteder. Publikum har bare tilgang til utstillingsarealene, og da bare i 
ordinær åpningstid. Under forutsetning av tilfredsstillingen sikringsforhold, kan 
deler av funksjonene innenfor sone 3, fast eller periodevis, legges til 
publikumsarealene i sone 2 (se foran). 

Rom for tekniske installasjoner, resepsjon for ansatte og besøkende til personalet. 
«Vaktsentral» 

Brannsikkert klima 

Klimatisert med stabil 
temperatur og luftfuktighet 

  

Trafikk/parkering 
Almen kjøretøytrafikk skal ikke forekomme inntil bygningen. Parkeringsplasser for publikum skal 
etableres i en avstand fra museumsbygningene som oppfyller fastsatte sikkerhetsstandarder. Det skal 
etableres ordninger som sikrer effektiv av- og påstigning fra busser med besøksgrupper. Slik 
på-/avstigning kan foretas i hensiktsmessig nærhet til hovedinngangsparti, men bussene skal parkere 
på fjernoppstilling under passasjerenes besøk i museet. Det må legges opp til at bevegelseshemmede 
kan benytte samme mulighet som bussene for av-/påstigning i umiddelbar nærhet til 
hovedinngangspartiet. Tilsvarende må det etableres løsninger som sikrer enkel transport av varer til 
museumsbutikkens varelager og til kafeen/restauranten. Tilgang for busser og bevegelseshemmede 
skal kunne kontrolleres fra den lokal vaktsentral gjennom styring av bom/port/pullerter. 
 
Perimetersikring - områdesikring  
Museumsområdet skal fysisk avgrenses slik at utendørs utstillings- og aktivitetsområde kommer 
innenfor perimetersikringen. Det etableres fysiske skiller rundt de lukkede områdene. Det er viktig at 
de fastsatte sikkerhetsstandene kan kombineres med kravene til anleggets arkitektoniske utforming 
(jfr. kap. 1.2.1) på en god måte. Porter/pullerter eller andre kjøretøyavvisende tiltak skal hindre 
kjøretøytrafikk i de områdene som er åpne for syklende og gående. Området mellom 
perimetersikring og bygning skal være enkel å kontrollere med TV-overvåking. 
 
Bygningskropp 
Fasader skal være oversiktlige og enkle å overvåke og kontrollere 
Skallsikring skal etableres gjennom bygnings- og konstruksjonsmessige standarder. Fasadene (vegger, 
vinduer og dører) skal oppfylle krav til styrke som sikrer mot inntrenging. Styrken skal være i 
samsvar med følgende norske standarder: 

• Vinduer/glass: NS EN356 klasse P8B; må gi beskyttelse mot UV/IR iht. museale 
standarder. 

• Dører: minimum NS EN 1627, klasse RC3. 
Tilsvarende styrke må etableres for fasader/vegger og tak. 
  
Vestibyle 
Lobbyen må være oversiktlig og ha tilstrekkelig stort areal for kontroll/visitasjon, herunder 
scanningstasjoner. Størrelsen på området for kontroll/visitasjon må tilpasses anslag for maksimalt 
antall samtidig besøkende.  
 
Garderobeplass 
I tilknytning til lobby må det etableres et tilstrekkelig antall garderobeplasser med låsbare skap, både 
for det ordinære museumspublikum og for skoleklassene. I samsvar med fastsatte 
sikkerhetsstandarder etableres det enkle og tydelige kriterier for hvilke typer gjenstander de 
besøkende kan ta med inn i utstillingsområdet. Størrelsen på garderobebehovet og omfanget av 
kontroll/visitasjon kan begrenses gjennom oppbevaring av klær og personlige eiendeler i 
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reiseselskapenes busser. Slike ordninger forutsetter avtaler med reiseselskaper og guidebyråer m.fl. 
om standardisering av informasjon og praktisk håndheving. 
   
Skipene - avstand til publikum 
Det må være tilstrekkelig avstand mellom gangarealer for publikum og de utstilte skipene for å 
forhindre berøring. Det må også etableres sikring som kan forhindre innkast av gjenstander i 
skipene. Sikringen kan etableres gjennom hindringer i gulv, alarmsignaler e.l. Evt. krav til avstand 
mellom skip og publikum vil være avhengig av valgt løsning for atskillelse. 
 
Utstillingsmontre 
Utstillingsmontre med høyeste krav til sikkerhet og klima skal benyttes som objektsikring for 
verdifulle og uerstattelige gjenstander. For noen særskilt verdifulle gjenstander kan det være 
nødvendig med hvelvlignende montre, som kan bety høy vekt og liten mobilitet. 
 
Oversikt i utstillingsarealene 
Utstillingsarealene skal sikre oversiktlighet for vakter og tekniske overvåkingssystemer. 
 
Magasin, sikkerhetsrom og områder for gjenstandsbehandling 
Magasiner, sikkerhetsrom og områder for gjenstandsbehandling sikres etter standarder for 
skallsikring i ytterfasader for å kunne oppbevare uerstattelige gjenstander. 

Personalresepsjon/”vaktsentral” 
Personalresepsjon/”vaktsentral” sikres med skallsikring tilsvarende ytterfasader og med glass i klasse 
NS EN 1522 klasse FB6 (normal 7.62x51, AG3-ammunisjon). 

 

1.5.1 Beskyttelse mot utilsiktede uønskede hendelser (”safety”) 

Fordi museet forvalter uerstattelige verdier, stilles det ekstra høye krav til valg av systemer i 
forbindelse med brannsikring og andre uønskede hendelser. 
  
Brannsikring: 
Brannsikringstiltak må diskuteres særskilt. Bl.a. bruk av sprinkling og alternative slukningsanlegg, 
som vanntåke og inert luft. Det må etableres rasjonelle og hensiktsmessige løsning av 
brannsikkerheten i bygningene og uteområdene. Seksjonering, rømning, branntetting, slukkeanlegg, 
brannventilasjon og alarmering behandles under respektive fagkapitler. Anlegget skal deles i 
hensiktsmessige brannceller/-seksjoner, og det skal vurderes om inndelingen samsvarer med 
inndeling for innvendig tyveri-skallsikring. 
Seksjonering av magasiner må vurderes, da uerstattelige gjenstander oppbevares i disse arealene. 
Ved oppgradering/ombygging av eksisterende bygning vil gjeldende teknisk forskrift legges til grunn 
for de deler av bygningen som i det vesentlige blir fornyet, eller for hele bygningen, avhengig av 
hvordan arbeidene blir vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 31. Dette må avklares med 
bygningsmyndighetene ved forslag til løsning. Jfr. også kap. 2.9.2 “Branntekniske forhold” og kap. 
3.3 “Brannslukking”. 
  
 Andre uønskede hendelser: 

• Berøring av verdifulle gjenstander fra publikums side 
• Skader forårsaket av hendelige uhell, person fall over gjenstander, fall av gjenstander 

over andre verdifulle gjenstander 

1.5.2 Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger (”security”) 

Det forutsettes at rasjonell og hensiktsmessig adgangskontroll i bygningene etableres.. 
Adgangskontroll- og nøkkelsystem skal være felles med eksisterende bygg, og basert på kort og 
nøkkel. 
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Byggets innbruddsikring skal ses i sammenheng med planløsninger, reelt behov for sikring, øvrige 
sikringstiltak (bygningsmessig etc), samt rutiner for adgang, inn/ut transportering og lignende. Den 
elektroniske sikringen av bygget skal være basert på omfattende bruk av deteksjon, adgangskontroll 
og overvåkning (ITV). Se soneinndeling 1.5.0. 

1.6 Miljømål/miljøkrav 

Miljømålene for Vikingetidsmuseet er utarbeidet med bakgrunn i Statsbyggs og UIOs miljøstrategier, 
og er satt iht. forventede krav til byggebransjen i fremtiden. Miljømålene skal komme til syne 
gjennom tverrfaglig arbeid i prosjektering og utførelse, samt som funksjoner i det ferdige bygget.Vi 
ønsker å oppnå et bygg som på lik linje og sammen med de andre av prosjektets målsetninger 
imøtekommer dagens og fremtidens miljøutfordringer. Ved evt. konflikt mellom miljømålene og 
bevarinsmessige og museale hensyn, skal de siste ha forrang. 

Prosjektets miljømål er samlet i kategoriene Utearealer, Arealeffektivitet, Energi, Klimagassutslipp, 
Materialbruk, Avfall og Forurensning. Å imøtekomme disse målsetningene, vil kreve at hele 
byggeprosjektet utvikles med et tverrfaglig fokus der miljøtemaene går hånd i hånd og de mest 
bærekraftige løsningene i et livsløpsperspektiv fremmes. 

Statsbygg følger metodikken til NS3466. Prosjektets miljømål er innarbeidet i en 
miljøoppfølgingsplan (MOP) (se vedlegg nr…), som også inneholder konkrete krav til miljømålene 
under. 

Prosjektet har følgende miljømål: 

Loklisering av bygg/Utearealer 

 Utforming og plassering av nytt tilbygg til eksisterende fredet bygning skal være 
optimalisert med hensyn til tomtens beskaffenhet; terrengforhold, lokal klima, 
eksisterende naturkvaliteter og økologiske verdier 

 Negative miljøeffekter fra transport skal reduseres ved å gjøre det attraktivt for brukerne 
av bygget å benytte alternative transportformer til og fra bygget. Tilfredsstillende 
parkeringsløsninger for museets store antall av turistbusser må likevel etableres. 

Arealeffektivitet 

 Arealbehov og arealeffektivitet, samt generalitet, fleksibilitet og elastisitet skal vurderes og 
optimaliseres når løsninger utarbeides. 

Energi 

 Nybygget skal minimum tilfredsstille «nesten nullenerginivå» 

Klimagassutslipp 

 Det skal velges løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp fra nybygget for 
energi, materialer, transport og uteområder. Det skal søkes å redusere klimagassutslippene 
med 50% ift praksis ved prosjektoppstart. 

Materialer 

 Det skal velges robuste klima- og miljøvennlige byggematerialer med lang levetid, tilpasset 
inneklimaet og samlingens behov 

Avfall og forurensning 

 Avfallshåndtering, både i drift og på byggeplass, skal løses miljøeffektivt og framtidsrettet. 

1.7 Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 
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1.7.0 Generelt 

Bygningen inkludert utsmykkingen, tekniske installasjoner og utendørsanlegg skal tilrettelegges for 
optimal drift, et effektivt vedlikehold og enkelt renhold. Hensyn til FDVU og miljø skal ivaretas i 
alle prosjektets faser. Planer og dokumentasjon på oppfølging skal fremlegges. 

 

1.7.1 Krav og forutsetninger 

For å sikre optimal drift og vedlikehold må følgende forhold ivaretas ved prosjekteringen og i 
byggeprosessen:Bygget skal ha opplegg for systematisk forebyggende vedlikehold (IK-DV). 

 

1.7.2 Spesielle krav 

1.8 Kulturminneforvaltning 
1.8.1 Kulturminnemessige forutsetninger og føringer 

 
Fredning 
Vikingskipshuset og tilhørende grunneiendom er fredet etter kulturminnelovens § 20 i en egen 
forskrift om fredning av Bygdøy kulturmiljø, 17.02.2012. Fredningen omfatter hele eksteriøret til 
bygningen slik den ble oppført etter tegninger av Arnstein Arneberg i flere byggetrinn fra 1926 - 
1956. Nærmere beskrivelser av bygningen gis i vedlegg (se også henvisning til vedlegg under kap 
2.9.2). Fredningens betydning for utomhusarealene beskrives nærmere i kap 7 Utendørs. 

Myndighetskrav som følger av fredningen vil bli ivaretatt av Riksantikvaren. I prosjektet vil dette i 
hovedsak ivaretas gjennom jevnlig dialog mellom UiO/KHM, Statsbygg og Riksantikvaren. 
Prosjekteringen må derfor innarbeide aktuelle krav og hensyn, og bidra til å avklare konsekvenser og 
løsninger som berører kulturminneverdier. Se også punktet under kap 1.2.0 ovenfor, som gjør 
oppmerksom på at kulturminnehensyn virker inn på de fleste fag, spesielt for tiltak i eksisterende 
fredet bygning, men også for hvordan det nye tilbygget virker inn på og griper inn i eksisterende 
bygning. 

Andre føringer for kulturminneverdier 
Det er gitt egne føringer for arkitektur- og kulturhistoriske verdier. I kapittel 0. Funksjonsbeskrivelse – 
generelt er særlig to deler av teksten kvalitativt retningsgivende for det arkitektoniske forholdet 
mellom nytt tilbygg og eksisterende bygning. Disse er:. 

Utstillings- og formidlingsvisjonen s. x)::  
«For å realisere denne visjonen må vikingtidsfunnenes ikoniske karakter avspeiles i presentasjonen 
av dem. Samtidig skal Arnebergs Vikingskipshus tas vare på og fremheves, et kjent og markant 
element i Bygdøys museumslandskap. Arnebergs bygg er et viktig utgangspunkt for utformingen av 
det nye anlegget.» 

Kapasitet og funksjonalitet - konsekvenser for arkitektonisk løsning (s. y): 
«Den unike arkitekturen i Arnstein Arnebergs nåværende Vikingskipshus skal gis en fremtredende 
plass i den samlede løsningen for det nye vikingtidsmuseet. Arkitektkonkurransen skal undersøke 
løsninger som muliggjør at de store skipene kan presenteres i den samme, eller en lignende, 
bygningsmessig kontekst som i dag. Kapasitets-, sikkerhetsmessige og funksjonelle behov vil 
imidlertid være bestemmende for endelig valg av arkitektonisk løsning. Dette innebærer åpning for 
at skipene både kan få en plassering i nåværende bygg og i det nye bygget, eller i en kombinasjon av 
disse to løsningene». 

 

1.8.2 Spesielle forhold 

 
Vikingskipshusets interiør 
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Kulturminnelovens § 20 som er grunnlaget for fredningen av kulturmiljø og bygninger gir ikke 
hjemmel til å frede interiør. Vikingskipshusets interiør er derfor ikke fredet, men den arkitektur- og 
kulturhistoriske verdien av interiørene er allikevel av samme høye nivå som bygningens eksteriør. 
Som arkitekturverk må bygningen betraktes som en helhet, der også bygningens funksjon og 
gjenstander den er formgitt rundt, er vesentlige. Prosjektet vil derfor ha samme tilnærming til 
interiøret som til eksteriøret, og etterstrebe at inngrep og endringer begrenses, men samtidig at 
eksisterende bygning gis en fullverdig funksjonalitet som del av det utvidede museumsanlegget. 

En nærmere kartlegging og beskrivelse av interiør og inventar vil bli utarbeidet for 
kulturminnefaglige formål i prosjekteringen. 

Kvalitet 
Generelle føringer om høy kvalitet i endringer og tilføyelser (kan suppleres i neste versjon). 
Reversible og lesbare endringer - som hovedregel (kan suppleres i neste versjon). 

1.9 Bygg- og brukerutstyr 
1.9.1 Generelt 

Byggutstyr belastes byggebevilgningen. Statsbygg har ansvaret for planlegging og anskaffelse. 

Brukerutstyr er utstyr som brukeren anskaffer selv. Brukeren er selv ansvarlig for investering og 
anskaffelse. Prosjektering av deler av brukerutstyret kan i noen tilfeller av praktiske grunner inngå i 
Statsbyggs prosjektering (byggavhengig brukerutstyr). Brukerutstyret vil måtte bli finansiert gjennom 
særskilte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, jfr. etablerte rutiner for budsjettering og 
finansiering av inventar og utstyr i KD-initierte byggeprosjekter. En liste som viser fordeling mellom 
byggutstyr og brukerutstyr er utarbeidet i samarbeid med bruker. Denne er vedlagt 
byggeprogrammet, eller se eget vedlegg/de enkelte fagkapitler (stryk det som ikke passer). 

Det må også sikres finansiering for et omfattende prosjekt for bygging av nye utstillinger. Bruker 
(UiO/KHM) vil ha hovedansvar for planlegging, budsjettering og oppfølging overfor KD og evt. 
andre finansiører. Arbeidet med dette må intensiveres når vinner er arkitektkonkurransen er kåret.   

 

1.9.2 Spesielt 

Fordeling mellom bygg- og brukerutstyr er avklart med bruker. Se eget vedlegg/de enkelte 
fagkapitler (stryk det som ikke passer). 
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2 Bygning 

2.0 Generelt 

2.0.1 Bestemmelser og henvisninger 

Prosjekteringen skal utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, offentlige 
krav og Statsbyggs spesifikasjoner der disse setter strengere krav. Retningslinjer i relevante 
Byggforsk- detaljblader skal følges. 

2.0.2 Utforming og materialvalg 

Grensesjikt mellom materialer skal ivaretas. Ulike materialer som ligger i kontakt må ha 
sammenfallende tekniske egenskaper slik at utilsiktet materialtæring ikke oppstår (tilsvarende må 
kjemiske egenskaper være sammenfallende). Dette gjelder også kontakt som følge av 
avrenningsvann. 

 Magasiner og arealer for museumsgjenstandene må være spesielt sikret mot fuktinntrenging både 
innefra og utenfra, må ha riktige og stabile temperaturforhold og stabilt fuktighetsnivå. Vannførende 
rør skal ikke føres gjennom slike rom. 

Dersom sikringskravene tilsier dette, vurderes magasiner utført som “rom i rom”. Bygningsdeler 
med behov for jevnlig vedlikehold må ha god tilgjengelighet uten bruk av spesialinnretninger. 

 Vedrørendesikkerhetskravene, vises det tilpkt. 1.5 

  

2.0.4 Toleranser 

Generelt skal det anvendes normalkrav for toleranser iht. NS 3420. 

2.0.5 Belastninger 

Arealer for transport, oppbevaring og utstilling av museumsgjenstandene må dimensjoneres for 
tungt utstyr og tunge gjenstander. Gulvet må dimensjoneres for store punktlaster. Laststørrelser 
avklares i samarbeid medStatsbygg senere i prosjektet. 

Oppheng av tunge gjenstander på vegg og i tak må vurderes sammen med Statsbygg og bruker. 

2.0.6 Ombygging 

Arbeidene skal gjennomføres i samsvar med rammer gitt av fredningsvedtaket for byggets eksteriør, 
evt. etter modifikasjoner utarbeidet i samsforståelse og dialog med fredningsmyndigheten, , se 
forøvrig kap. 1.8 Kulturminneforvaltning. 

2.1 Grunn og fundamenter 
2.1.0 Generelt 

Geoteknisk prosjektering 

All geoteknisk prosjektering skal baseres på NS-EN-1997-1:2004+NA:2008 (Eurocode 7). Valg av 
geoteknisk kategori skal foreslås med begrunnelse. For prosjektering av konstruksjoner for seismisk 
påvirkning gjelder Eurocode 8, gjeldende utgave. 

Grunnforhold 
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Det er ikke utført grunnundersøkelser i denne fasen. Ved utarbeidelse av byggeprogrammet har vi 
hatt tilgjengelig resultater fra grunnundersøkelser ved Vikingskipsmuseet på Bygdøy, utført av NGI. 
Resultater fra denne undersøkelsen er beskrevet i følgende rapport: 

• Vikingskipsmuseet, Bygdøy. Geoteknisk datarapport 20130078-01-R datert 27.02.2013. 
Utarbeidet av NGI. 

Området er relativt flatt, men terrenget ligger noe høyere i sør enn i nord. 

Grunnundersøkelsene besto av dreietrykksonderinger, enkle sonderinger og en CPTU. Disse 
grunnundersøkelsene viser varierende dybde til fjell/ faste masser ved Vikingskipsmuseet, I sør er 
det tynt lag med løsmasser, og en kan se berg i dagen i sørvest på tomten. Det er observert berg i 
dagen langs kjellerveggen ved sørøstsiden av bygget. I nord er det tykkere lag med løsmasser som 
tyder på at berget faller av. Det er over 22 meter til antatt fjell/faste masser i nord. Grunnen består 
av fyllmasser over marin leire ned til faste masser eller berg. Grunnvannet antas å ligge høyt under 
terrenget. Grunnundersøkelsene indikerer at leira kan være bløt og mulig stedvis sensitiv under ca 10 
m dybde. 

Det må utføres detaljerte supplerende geotekniske grunnundersøkelser i starten av 
skisseprosjektfasen for å kartlegge dybder til fjell og geotekniske egenskaper av løsmasser. RIG skal 
vurdere omfanget og utarbeide tilbudsunderlaget iht YT-RIG. 

RIG skal vurdere om det er behov for geologiske undersøkelser for å kartlegge bergkvalitiet og 
bergmekaniske egenskaper av fjellet. 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke utført miljøtekniske undersøkelser i denne fasen. RIG skal vurdere behovet og omfanget 
iht. kravene fra Miljødirektoratet. Ved behov for miljøtekniske undersøkelser utarbeides 
tilbudsunderlag for dette iht YT-RIG. 

  

Naboforhold 

Før eventuelle grunnarbeider og spuntarbeider må det planlegges et opplegg for registrering av 
teknisk tilstand for nabobygninger, konstruksjoner i grunnen og for museumsgjenstandene som kan 
tenkes å bli berørt av arbeidene. For sistnevnte vil faglige råd fra oppdraget/delprosjektet for sikring 
av samlingene være viktig, jfr. kap 0 Funksjonsbeskrivelse. En typisk naboregistrering vil omfatte 
fotodokumentasjon av fasader, grunnmur med mer, beskrivelse av synlige skader og risikoforhold. 
Det må utvises forsiktighet ved graving og sprengning på tomta. Vibrasjonsgrenser må fastsettes og 
vibrasjonsmålere må installeres i forbindelse med byggearbeider.Etablering av byggegrop vil berøre 
eksisterende Vikingskipsmuseet. Ramming av spunt nær inntil eksisterende bygg gir rystelser som 
kan gi skader på museumsgjenstandene. Spesielle krav til rammeutstyr/rammemetode kan bli 
aktuelt. Det må vurderes behov for særskilt sikring av de eksisterende konstruksjonene og 
museumsgjenstandene i forbindelse med utgraving/sprengning og evt. spunting. Det må utredes 
hvor høye vibrasjoner man kan forvente ved ulike størrelse på ladninger, og utrede om det er mulig 
å sprenge uten å overskride vibrasjonsgrensen. Det må utarbeides tiltak for beskyttelse mot 
vibrasjoner fra byggearbeider. Av hensyn til museumsgjenstandenes tåleevne og i samsvar med råd 
fra sikringsprosjektet kan wiresaging av fjellbli aktuelt. 

 

2.1.1 Klargjøring av tomt 

De tiltak som blir nødvendig for å gjennomføre et nytt bygg på tomta, blir graving og sprengning av 
byggegropsamt fundamentering av bygget. Omfanget er avhengig av plassering av bygget på tomta 
og antall underetasjer. 

 

2.1.2 Byggegrop 
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Byggegropa vil bli etablert ved en kombinasjon av graving og sprengning, i tråd med råd gitt av 
sikringsprosjektet Omfang av byggegrop avhenger av plassering av bygg på tomta og evt. antall 
underetasjer. Grunnvannstanden antas å ligge rett under terrenget. Det må redegjøres for håndtering 
av grunnvannstanden i og etter byggefasen. Behov for og omfanget av støttekonstruksjoner (f.eks. 
spunt) og evt. grunnforsterkning vil være avhengig av løsningene. 

Ved dypere utgraving i området hvor fjellet ligger grunt vil det være behov for sprengning eller 
andre metoder, som f.eks.pigging eller wiersaging. Dette må vurderes ut fra bergkvalitet og avstand 
fra sensitive konstruksjoner. 

 

2.1.3 Grunnforsterkning 

I forbindelse med utgraving for etablering av byggegroper må stabilitet vurderes. Det vil trolig bli 
behov for stabiliserende tiltak med grunnforsterkning (f.eks.kalk/sementpeler ) og/ eller 
støttekonstruksjoner (f.eks.midlertidig spunt) ved etablering av dype byggegroper. 

 

2.1.4 Støttekonstruksjoner 

Støttekonstruksjoner vil bli aktuelt der man har behov for å gå dypere under terrenget, for eksempel 
for heisgruber, kulverter, kjeller, samt for oppstøtting inn mot eksisterende konstruksjoner, 
nabobygg osv. 

 

2.1.5 Pelefundamentering 

Det antas at eksisterende bygget er fundamentert direkte på fjell. Statsbygg har ikke noe 
dokumentasjon om dette. (har bruker fundament tegninger?) Nybygget antas fundamentert med 
peler til fjell. Det kan bli aktuelt med oppdriftsforankring av bunnplaten ved dype byggegroper. Det 
skal gjøres alternativ vurdering av peleløsningen. RIG skal vurdere alternative 
fundamenteringsløsninger og redegjøre for dette. 

2.1.7 Drenering 

Drenering rundt bygget i hht anerkjente metoder jfr. Byggforsk byggdetaljer. 

2.1.9 Andre deler av grunn og fundamentering 

Utendørsarbeider vil hovedsakelig bestå av terrengarronderinger, trafikkareal og grøntareal. 

2.2 Bæresystem 
2.2.0 Generelt 

Søyler og andre bærende elementer bør være plassert slik at ønsket fleksibilitet for temporære 
utstillinger, fremtidig utbygging, innredning, møblering o.l. kan oppnås, se kapittel 1.2.2. 

Krav til nedbøyning/deformasjoner skal avklares med Statsbygg. 

  

2.2.2 Søyler 

Kommunikasjonsveier/linjer bør være fri for søyler. 

 

2.2.8 Utstyr og kompletteringer 

2.3 Yttervegg 
2.3.0 Generelt 

Gjennom valg av løsninger for konstruksjoner og materialer skal bygningskroppen bidra til å 
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stabilisere inneklimaet med tanke på temperatur og fuktighet. På denne måten ønskes det å komme 
frem til robuste og enkle løsninger som gir driftssikkerhet og lave energikostnader. 

Det antas at vikingskipene og andre gjenstander som i dag er utstilt uten montre også i fremtiden vil 
være utstilt uten montre. Klimakrav i utstillinger skal tilfredsstille dagens krav i henhold til standard 
Conservation of Cultural Property. De unike samlingene som skal utstilles i det nye 
museumsanlegget innebærer et stort ansvar og setter tunge krav til sikring, bevaring og 
tilgjengeliggjøring. For nærmere spesifikasjoner av klimakrav o.l. vises også til kap 3, 
VVS-installasjoner. 

 

Ytterveggen må kunne motstå innbrudd og må ses i sammenheng med sikkerhetskravene til 
rommene innenfor. Ytterveggene skal ha en fysisk motstandsevne som er basert på vurderinger av 
bygningens sikkerhetsnivå og internasjonalt anerkjente standard for museumssikkerhet. For nærmere 
spesifikasjoner, se kap. 1.5 Sikkerhet. Eksisterende bygning (vegg, tak vinduer ) er vurdert å være 
dårlig isolert. Tiltak må vurderes. 

Konserveringsarealer har spesielle krav. Dette må avklares med Statsbygg og bruker. 

Rom med krav om høy relativ fuktighet bør ikke ligge mot yttervegg pga kondensfare. 

Fasadene skal være av god kvalitet med lang levetid og kreve lite vedlikehold. 

I de sonene hvor det i løpet av byggets levetid vil bli aktuelt med utskiftning eller forflytning av stort 
og tungt utstyr må dette være hensyntatt i byggets utforming. 

 

2.3.2 Ikke-bærende yttervegger 

 

2.3.4 Vinduer, dører, porter 

Eksisterende vinduer skal bevares og oppgraderes slik at energieffektiviteten, godt inneklima, 
innbruddsikring kan sikres på en rasjonell måte. 

Vinduer som blir berørt av endringer i fasadene, demonteres og lagres eller benyttes til nødvendige 
utskiftinger. 

Inngangspartier og ytterdører 

Ytterdører og glassfelt bør ha brystning. Sparkeplate skal benyttes der dette er nødvendig. 

Inngangsparti skal normalt være overbygget. 

Dørene i inngangspartiet skal ha automatisk åpning. Fortrinnsvis benyttes skyvedører og 
sluseløsning for å ivareta god universell utforming. 

Ytterdører skal normalt leveres med både “daglås” og “nattlås”. 

Inngangsparti skal utformes iht Sintef Byggforskserien nr 379.243 pkt 43, av hensyn til å unngå 
tilsmussing innvendig og utvendig. 

Av sikkerhetsmessige grunner bør det være færrest mulig andre ytterdører (rømningsdører, 
personinnganger, vareinnganger). Det må likevel være mange nok til at det oppnås rasjonelle inn- og 
uttransporter i bygningen. 

Se kap 5.4.3 for omfang av adgangskontroll, dørpumper, styringer, og kap. 1.5 for øvrigeetc. eller Se 
sikkerhetskrav. 

Det skal prosjekteres terskler til rom med lyd-/brannkrav. Døråpninger og terskler skal 
dimensjoneres for rullestolbruk (skrå terskel el. lign.) (jmf. Kap. 8 Akustikk). Terskelfrie løsninger 
kan være berettiget i arealer med krav til rystelsesfri trilling eller andre handicap-/transportbehov. 
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Den løsning skal avstemmes mot krav til brann og lyd. 

Der det verken foreligger krav om brann- eller lydisolasjon kan terskel sløyfes til fordel for enklere 
tilgjengelighet og et mer rasjonelt renhold. 

Der man kan forvente transport av store gjenstander må dørene være 2-fløyet. 

Antall dør-varianter skal begrenses. 

Automatiske døråpnere skal benyttes der det skal foregå transport av gjenstander, varer, utstyr eller 
der dørene skal betjenes av rullestolbrukere. Det skal være god manøvreringsplass foran disse 
dørene. Brannskilledører i korridorsoner kan evt. påkobles holdemagnet. 

  

Vinduer/dører/glass skal vurderes i forhold til inntrenging og herværk. Kfr kap. 1.5.0. 

  

  

2.3.7 Solavskjerming 

Graden av solavskjerming må sees i sammenheng med kravene til inneklima og komfort i rom- og 
funksjonsprogrammet og VVS. 

Fortrinnsvis ønskes utvendige persienner med ”stive” lameller og stormsikre styreskinner på siden. 

Solavskjerming skal normalt ha automatisk motorstyring med individuell overstyring. Motorstyring 
er normalt bare aktuelt for høysittende glasspartier. 

Statsbygg har dårlig driftserfaring med integrerte persienner i isolerglass og vil derfor kun tillate disse 
løsningene i begrenset grad og etter grundige vurderinger. 

Der det skal være solavskjerming må denne være driftssikker, ha enkel betjening og være tilpasset for 
lett tilkomst for vedlikehold og rengjøring. 

Auditorium eller store møterom hvor det skal foregå fremvisning etc. innvendig bør også utstyres 
med mulighet for innvendig blending. 

Gjennomføringer til solavskjerming gjennom yttervegg skal ikke forringe lufttettheten til bygningen. 

 

2.3.8 Utstyr og kompletteringer 

Plastfolier 

Minste tykkelse på plastfolier settes til 0,2 mm. 

Beslag 

Beslagsskjøter skal dobbelfalses eller skjøtes på andre likeverdige eller bedre måter. 

2.3.9 Andre deler av yttervegg 

2.4 Innervegger 
2.4.0 Generelt 

Gjennom valg av løsninger for konstruksjoner og materialer skal bygningskroppen bidra til å 
stabilisere inneklima med tanke på temperatur og fuktighet. På denne måten ønskes det å komme 
frem til robuste og enkle løsninger som gir driftssikkerhet og lave energikostnader. Dette kan få 
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konsekvens for valg av innerveggsoppbygging. 

Rommenemå være utført i et materiale som sikrer stabilitet og fleksibilitet i forhold til oppheng av 
gjenstander og innredning på vegg. Det må sikres at oppheng kan foregå ved å skru i veggen. I noen 
rom må tunge gjenstander kunne henges på veggen. 

I utsatte områder, for eksempel i trafikkerte arealer, skal innvendige vegger beskyttes ekstra dersom 
ikke materialene har tilstrekkelig styrke i seg selv. 

  

2.4.3 Systemvegger, glassfelt 

Ved løsning med glassvegg mot lokaler for konservering (se foran) skal denne ha motstandsklasse 
P4A iht NS-EN356:1999 “Bygningsglass - Sikkerhetsruter - Prøving og klassifisering av motstand 
mot innbrudd og hærverk”.. 

2.4.4 Vinduer, dører, foldevegger 

Alle dører skal være kompakte. Utsatte dører i trafikkarealer utføres med sparkeplater dersom ikke 
selve materialet i døren gjør dette unødvendig. Dører som utsettes for stor belastning og som har 

sikkerhetskrav (soneskiller, dører i skallet og dører med automatikk) skal ha karmer av metall og 
FG-godkjente låser og sluttstykker. 

Antall dørvarianter skal begrenses. 

Generelt skal det prosjekteres terskler til rom med lyd-/brannkrav. Der det verken foreligger krav 
om brann- eller lydisolasjon og det ligger til rette for det, skal det være terskelfrie løsninger. 

Enkelte rom kan ha krav til ekstraordinær dørbredde. Dette må avklares med Statsbygg og bruker. 

Dører skal normalt være levert med systemlås. Låssystemer skal velges i samråd med Statsbygg og 
bruker. 

  

2.4.6 Kledning og overflate 

Der det benyttes gipsplater skal disse monteres 10 mm opp fra gulvet for å hindre mikrobiologisk 
vekst som følge av vannsøl. 

I toaletter og dusjrom kles veggene normalt med keramiske fliser. 

Fliser og fuger må ha god motstand mot misfarging, og kunne rengjøres med enkle metoder og 
anerkjente produkter. Det vises til Byggforskserien byggdetalj 543.301 “Keramiske fliser på 
innvendige vegger”. 

Innvendige betongflater skal støvbindes. 

Utsatte arealer skal ha robust platekledning. Alle utstikkende hjørner i transportarealer og korridorer 
skal være utført med hjørnebeskyttelse hvis ikke kledning og overflate i seg selv er motstandsdyktig 
overfor riper og støt.Dette gjelder også alle søyler og andre konstruksjoner med utsatt plassering. 

Andre rom med fuktig miljø eller tøff rengjøring (høytrykksspyling), utføres med en individuell 
overflatebehandling som tåler de belastninger som opptrer. 

Materialer som medfører ordinære vedlikeholdskostnader aksepteres. 

Spesielle hygienekrav må avklares med Statsbygg og bruker. 

2.5 Dekker 
2.5.0 Generelt 

Noen av samlingens gjenstander tåler svært lite vibrasjoner. Dette må hensyntas. 
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I rom med sluk, skal overkant sluk være laveste punkt i rommet (ingen oppkant/forhøyning i 
forbindelse med sluk tillates). Våtrom skal ha jevnt fall til sluk. Forøvrig vises til våtromsnormen. 

Alle betongflater, også over himling, skal støvbindes/males. 

Magasiner vurderes utført som “rom i rom”.  

2.5.2 Gulv på grunn 

Radon. 

Bygningen skal ha radonsperre mot grunnen og det skal tilrettelegges for egnet forebyggende tiltak, 
ref. TEK 10, §13.5. 

  

2.5.4 Gulvsystemer 

I enkelte rom vil det kunne bli behov for datagulv. 

2.5.5 Gulvoverflate 

Materialet skal være tilpasset belastningene det vil utsettes for i de ulike rom og UiO/NHMs krav til 
drift. 

  

2.5.6 og 2.5.7 Himlinger 

Himlinger anvendes i den grad det er nødvendig for å imøtekomme de lydkrav og krav til interiør 
som gjelder. Det vises til kap. 8.3. 

Mineralull skal være forseglet også i kuttflater. 

Alle betongflater, også over himling, skal støvbindes/males. 

Enkelte spesialrom kan ha spesielle krav til himlinger og overflatebehandlinger. Dette må avklares 
med Statsbygg og bruker. 

Himlingene skal være dimensjonert for tilleggslaster fra f.eks. armaturer og ventilasjonsdiffusorer o.l. 

I kafekjøkken, laboratorium og andre rom med hygienekrav, skal himlingene være hygienehimling. 

2.5.8 Utstyr og kompletteringer 

Enkelte steder kan det bli behov for oppheng av kraner, taljer, løpekatter el. i dekker. Dette må 
avklares med Statsbygg og bruker. 

2.6 Yttertak 
2.6.0 Generelt 

Yttertak må vies spesiell omtanke, da vannlekkasjer absolutt ikke kan aksepteres. Det må vurderes 2 
uavhengige vanntette sjikt slik at svikt i det ene ikke gir vannlekkasje. 

Flate tak skal bygges som varme tak med innvendige nedløp. Flate tak skal ha jevnt, fortrinnsvis 
4-veis fall til sluk på min. 1:40. 

Større tekniske installasjoner på eller over takflaten bør unngås. 

Takterrasser innebærer ekstra skaderisiko og skal ikke anlegges på taktekkingen. 

Ved planlegging av fall, må det tas hensyn til forventede deformasjoner i bæresystemet. 

Om det likevel blir nødvendig med installasjoner på takflaten, må disse legges på høydepunkter slik 
at takavvanningen foregår uhindret og slik at selve inntekkingen ligger åpen for inspeksjon og 
vedlikehold. 
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Tak skal ha sikker og enkel adkomst. Normalt bør dette løses med en innvendig trapp. 

Takflaten fra adkomstområdet til alle sluk skal være gangbar og ha nødvendige 
fallsikringsanordninger. 

Utenom rene gangsoner bør taktekking ikke tildekkes av materialer eller konstruksjoner som 
vanskeliggjøre inspeksjon av membranen. 

Hvis magasiner prosjekteres under bakkenivå, skal utforming av konstruksjonen ha spesielt fokus på 
fuktsikring. 

2.6.1 Primærkonstruksjon 

2.6.2 Taktekking 

«Grønne tak» kan være en utfordring i bygg hvor sensitive museumsgjenstander oppbevares, og bør 
unngås.  

2.6.3 Glasstak, overlys, takluker 

I rom som befuktes må U-verdien være så lav at kondens unngås. I utgangspunktet bør arealer for 
utstilling ikke ha glasstak, overlys eller takvinduer. Dette både pga kondensfare og for inntrengning 
av UV-stråling. 

2.6.5 Gesimser, takrenner og nedløp 

Beslag på parapeter / gesimser skal ha fall inn mot takflaten. Taktekningen skal føres over parapeten 
/ gesimsen. 

2.6.7 Prefabrikkerte takelementer 

Om prefabrikerte takelementer benyttes, skal disse ha tilstrekkelig dokumentasjon og være godkjent 
av Statsbygg og være egnet for sitt bruk. 

2.6.9 Andre deler av yttertak 

2.7 Fast inventar 
2.7.0 Generelt 

Se kap. 1.9 “Bygg- og brukerutstyr” samt Utstyrsprogram (foreløpig versjon). 

2.7.8 Utstyr og kompletteringer 

2.8 Trapper, balkonger m.m 
2.8.0 Generelt 

Trapp med banebelegg skal ha trappenese. 

2.8.9 Andre balkonger, trapper m.m 

2.9 Spesielt 
2.9.0 Generelt 

2.9.1 Varmeisolering 

2.9.2 Branntekniske forhold 

Nybygget må ses i sammenheng med eksisterende bygning. Eksisterende bygning må gjennomgås og 
oppgraderes, jfr. vedlegg om “Eksisterende bygg - bygningsmessig beskrivelse”. 

Dersom det oppstår konflikter mellom kulturminneloven på den ene siden og brann- og 
eksplosjonsvernloven eller plan- og bygningslovenpå den andre siden, gjelder kulturminneloven som 
særlov (lex specialis) foran de andre lovene. I de fleste tilfeller vil det imidlertid være mulig å 
gjennomføre tiltak som ivaretar hensyn til både personsikkerhet og bevaring. Det vises til 
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Byggforsks byggdetaljblad 720.302 “Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende 
bygninger”. For å få til en god og fornuftig brannstrategi for bygningene kreves det godt tverrfaglig 
samarbeid. 

I tillegg til å tilfredsstille forskrifter og krav til beskyttelse og rømning av publikum må anlegget gi 
høy sikring av det unike gjenstandsmaterialet som er utstilt.. Det må også etableres sikringstiltak mot 
tyverier i en rømningssituasjon. Som en konsekvens av dette skal det vurderes løsninger med 
rømning av museumspublikumettil en ny brannsone (seksjon/celle) før utslipp  i det fri. Oppdeling 
av brannceller må vurderes grundig ut fra kravet om å sikre menneskene og de materielle verdiene 
på best mulig måte. Brannevakuering må ses i sammenheng med byggets sikkerhetssoner. Det skal 
utarbeides egne evakueringsplaner for samlingene i tråd med internasjonale museale standarder 

Utstillingsarealer vil være betjent med vakter. Disse vakter vil også fungere som brannvakter. Ved en 
evt. brann vil vaktene kunne følge de besøkendetil sikkert sted. 

Det må vurderes om magasiner skal være egne brannseksjoner. Et ordinært sprinkleranlegg er ikke 
aktuelt her pga fare for fuktskader. Alternative løsninger må vurderes. Et slukkeanlegg hvor det ikke 
står vann i rørene, men der vann føres frem dersom brannalarmen går bør vurderes. 

I magasinene og tilsvarende rom skal det også vurderes brannslukning med gass/inert. Fintfølende 
røykdeteksjon skal også vurderes (aspirasjonsdeteksjon). 

I vanlige utstillingsarealer og publikumssaler kan benyttes vanlig sprinklingsanlegg som 
brannslokking. 

Museumsgjenstander må kunne evakueres uavhengig av rømning av mennesker. 

Papirsøppel som oppbevares utenfor varemottak skal være nedlåst for å hindre ildspåsettelse. 

 

Det vises forøvrig til kap. 1.5.1. 
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3 VVS-installasjoner 

3.0 Generelt 
3.0.1 Generelt 

Miljømål for byggeprosjektet er å oppnå et «nesten nullenergibygg». 

  

Det skal prosjekteres komplette VVS-tekniske anlegg som er i samsvar med dette byggeprogram, 
gjeldende offentlige lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt 
relevante tekniske standarder. 

Dokumentasjon forelagt byggherre i forbindelse med tilbud, prosjektering eller utførelse fritar ikke 
entreprenøren for nevnte ansvar. 

Anlegget skal være helhetlig og ivareta hele bygningsmassen i nybygg, sammenføyede arealer og for 
eksisterende bygningsmasse. Det gjøres oppmerksom på at den eksisterende bygningen er en 
“passiv” bygning uten mekaniske installasjoner i 1. etasje og med begrensede tekniske installasjoner i 
underetasjen. For den ”Nye samlede bygningsmassen” skal det tilstrebes på så passiv måte som 
mulig å etablere et stabilt inneklima med små og svært sakte svingninger i temperatur og 
luftfuktighet over året for å skape et så optimalt inneklima som mulig for gjenstandene som skal 
bevares. 

  

De klimatiske installasjonene skal oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven og byggeforskriftene. Det 
vises spesielt til Arbeidstilsynets nr. 444 “Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen” og vedlagt 
romfunksjonsprogram, RFP. 

VVS-tekniske installasjoner skal dersom ikke annet er avtalt, utføres i henhold til “Ytelsesbeskrivelse 
for RI/ARK” samt aktuelle prosjekteringsanvisninger (PAer). 

Det legges stor vekt på energiøkonomisering ved koordinert planlegging av det totale byggeobjekt. 
Alternative energiformer og oppvarmingssystemer skal utredes. Energi- og effektbudsjett samt 
LCC-beregninger skal utarbeides for de aktuelle alternativer. 

Romprogram, byggeprogram og tegninger angir omfang av prosjekteringsarbeidet. 

Ved motstrid gjelder byggeprogrammet foran prosjekteringsanvisninger. 

RFPer angir UiOs, Statsbyggs og brukers krav og forventninger mht. luftmengder, lufthastigheter i 
oppholdssonen samt lyd- relativ fuktighet og temperaturkrav. Krav til spesialrom og utstyr 
(montere) som ikke er ført opp i tabellen, kompletteres i samråd med prosjektet. 

Krav til rom som ikke har eget RFP kompletteres i samråd med oppdragsgiver. 

Det forutsettes at tilbyder innhenter tilstrekkelige opplysninger om belastningstall, fysiske 
forutsetninger samt bygningstekniske og arkitektoniske forutsetninger. 

Det skal ved prosjektering avsette tilstrekkelig serviceplass. Plassering av ventiler, lysarmaturer m.m. 
og teknisk utstyr skal koordineres mellom alle tekniske fag. 

3,0.2 Spesielt 

Det er RIVs ansvar at all prosjektering, leveranser og arbeider som er nødvendig for et komplett 
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VVS-tekniske anlegg er inkludert i samsvar med dette byggeprogram, gjeldende offentlige lover og 
forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante tekniske standarder. 

RIV må foreta en kartlegging av aktuelle prosesser, og sette seg godt inn i byggets ulike funksjoner 
og ønsket bruk. RIV må skaffe seg oversikt over de klimatekniske krav som gjelder for de 
gjenstander som skal oppbevares i de enkelte magasiner, utstillingsrom og montere. 

Det skal prosjekteres tekniske anlegg som håndterer det inneklima som er krevet for hver enkelt 
sone(objekt), Systemoppbygging skal optimaliseres med hensyn til blant annet klimasoner, brukstid 
og energiøkonomisk drift. 

Klimaet skal være stabilt og innenfor de gjeldende toleranserammer for temperatur, luftfuktighet og 
renhet. Prosjekteringen med valg av løsninger må tilpasses og koordineres i tett samarbeid med 
bruker, Statsbygg og PG for øvrig. 

Det skal vurderes løsninger for “støv- og fuktkontroll” for å minimalisere belastning fra støv,smuss 
og fuktighet som bringes inn i utstillingsområdene av publikum. 

Det gjøres oppmerksom på at det ved utforming av de tekniske anleggene må tas hensyn til 
bygningens særskilte sikkerhetskrav (securety). (Se kap. 1.5 Sikkerhet) 

I utstillingsrom, magasiner og arkiver vil det ikke være anledning til å føre ledninger for vann og 
avløp. 

Bygget inneholder rom med ekstraordinære krav til VVS-anlegg, og med krav til plassering av 
VVS-teknisk utstyr. Dette gjelder bl.a. utstillingsrommene, magasiner, laboratorier etc.. Krav på 
romnivå skal utarbeides i samråd med UiO. Omfang av anlegg med behov for dublering og andre 
sikkerhetsinstallasjoner som for eks. reservekraft skal avklares i samråd med UiO og Statsbygg. 

 Samlet byggobjekt skal minimum tilfredsstille krav tilsvarende «nesten nullenergibygg», nærmere 
definisjon av miljømålsetting fremgår av kapittel 1.6. og MOP. 

  

Det skal planlegges energieffektive anlegg, “state of the art”, med intelligent styring og med lave 
«egenlaster». Med energieffektive anlegg menes bl.a. bruk av riktig behovsstyring, gjenvinner med 
beste årsvirkningsgrad, lav SFP/SPP/SPE, utnyttelse av passiv kjøling, oppvarming etc. Med lave 
«egenlaster» menes gode virkningsgrader og bruk av komponenter og utstyr med lavt energiforbruk 
og tilrettelegge for “grønn IT / grønn teknologi”. 

  

I laboratorier og rom for utstillinger eller f.eks. montere skal det fokuseres på sikre og robuste 
løsninger for å oppnå mål om lavt energiforbruk. For labortorier hvor det benyttes farlige stoffer 
skal kravet for å unngå smittespredning eller kontaminering fra skadelige stoffer være førende. 

  

Alternative energiformer og oppvarmingssystemer skal utredes med hensyn til å oppnå så lave CO2 
utslipp som mulig. Det må påregnes nært samarbeide med UiO og andre premissgivere. 

Det skal ved planlegging av energiforsyning tilrettelegges for mulig utvidelse av anlegget for 
eneventuellforsyning av tilstøtende nabobygninger (Folkemueseet). 

  

Det skal i prosjekteringen legges til rette for utnyttelse- og demping av interne og eksterne 
lastpåvirkninger ved å tilpasse bygningsutforming og materialbruken bevisst med hensyn til å oppnå 
et så “passivt” bygg som mulig. 

For eksisterende bygningsmasse vil den planlagte bruken og innlemmelsen i den nye bygningen være 
avgjørende for omfanget av de klimatekniske løsningene. Den eksisterende bygningen har i dag kun 
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mekanisk ventilasjon i underetasjen hvor det er administrasjon, toaletter og lager, mens 
utstillingsrommene i 1. etasje kun har naturlig ventilasjon(vinduslufting). 

Overgangen mellom nybygg og eksisterende bygning må tilegnes særskilt oppmerksomhet med 
hensyn til å oppnå riktig inneklima og energieffektiv bruk, og dersom utstillingsobjektene skal bli 
stående i eksisterende bygingsmasse må det gjøres klimatekniske tilpassinger. Det skal etableres et 
helhetlige og samordnede tekniske anlegg for nybygg og eksisterende bygg som er godt tilrettelagt 
for drift og vedlikehold og som ivaretar alle de klimatekniske føringer som foreligger. 

Det hvor ikke annet er angitt, skal tekniske installasjoner tilfredsstille NS 8175. 

3,0.3 Ferdigmelding og overlevering 

Etter avsluttet montasje skal alle komponenter rengjøres og funksjonsprøves. Ingen prøvekjøring 
skal foretas før bygget og alle installasjoner er rengjort. 

All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering skal utføres i henhold til gjeldende 
NBI-anvisninger. 

I tillegg skal det fremlegges protokoll fra støvtest for kanaler foretatt på i alle systemer omkring i 
bygningsmassen.. 

Innreguleringer - målinger 

De måleinstrumenter som benyttes må tilfredsstille Sintef sine krav til målenøyaktighet samt kontroll 
og justering. For igangkjøring og innjustering av ventilasjonsanlegg skal det benyttes Fellesnordiske 
retningslinjer, Luftmenger skal innreguleres etter proporsjonalmetoden til +10/-5% for ventiler og 
+10/-5% for hovedluftmengder. 

Vannmengder for væskebårne systemer skal innreguleres etter proporsjonalmetoden til +10/-5%. 

Toleransene er gitt inklusive målefeil, det skal ved innregulering benyttes godkjente kalibrerte 
målerutstyr. 

NBI-anvisninger 16-1 til 16-10. 

Målemetoder 

Måling av hovedluftmengder utføres i henhold til “Metoder for matning av luftfløden i 
ventilationsinstallationer(1997). 

Dersom det er installert fast måleutstyr, for eks. mulighet for avlesning av luftmengde/vifteeffekt på 
et diplay, må data for nøyaktighet fremlegges ved måleresultatene. 

Kontroll av SFP: 

Det skal beskrives metode for måling av de ferdige systemenes SFP/SPP/SPE- faktor, 
fremgangsmåte skal avtales i samråd med Statsbygg. 

Innregulering av luftmengder i ventilasjonsanlegg 

Alle nøyaktighetskrav skal være inkl. målemetodefeil. Maksimalt avvik mellom tilluft og avtrekk i 
hvert rom skal ikke overskride 10%. 

For alle luftbehandlingsanlegg skal protokoll for innjustering være på ventilnivå. Det vil bli foretatt 
kontroll av innreguleringen ved stikkprøvekontroll. Innstillingsposisjon til innreguleringsorganet skal 
låses og posisjon avmerkes på komponent, i protokoll og på tegning. 

Alle radiatorventiler skal forhåndsinnstilles og denne ytelsen skal dokumenteres i protokoll. 

Samtlige målemetoder skal enkelt kunne rekonstrueres for kontrollmåling. 

Vedrørende prøvedriftsperiode for VVS-tekniske anlegg viser vi til “Prøvedrift av tekniske 
installasjoner i bygninger” utgitt av RIF og NVEF (oktober 1992). 
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Trykkprøving 

Aggregatet skal trykkprøves etter at det er ferdig montert. Trykkprøving skal skje ved undertrykk. 
Prøveresultatene skal protokolleres og inkluderes i sluttdokumentasjonen. Systemenes lekkasje er 
ikke tatt med i de oppgitte kapasiteter og må således tillegges de oppgitte kapasiteter som sikkerhet. 
Vifter i aggregater skal være utstyrt med mansjetter for avisolering fra aggregathuset og diffusorer 
for maksimal reduksjon av systemtap som følge av turbulens og tap av dynamisk trykk etter vifte. 
Aggregatet skal også være avisolert mot kanalnettet med solide mansjetter. 

Prøvedrift 

Det skal planlegges for prøvedrift av anleggene med hensyn på å “trimme inn” systemene over tid 
slik at vi er helt trygge på reguleringen og drift av systemene før gjenstandene flyttes inn i lokalene. 
Dette vil kreve god tverrfaglig planlegging med hensyn til fremdrift og gjennomføring. Det antas at 
prøvedriften for anleggene blir minimum 12 mnd, hvorav minimum 6 mnd før innflytting av 
gjenstander. Omfang av prøveperiode må besluttes i samråd med UiO og Statsbygg i god tid før 
oppstart detaljprosjektering. 

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli stilt strenge krav til viberasjoner i bygningen og på tomten 
med hensyn til å unngå skade på utstillingsobjektene. Dette kan medføre restriksjoner bl.a.til 
gjennomføring av diverse bygge og konstruksjonsoppgaver som må ivaretas i planleggingen. Dette 
kan bl. annet gjelde boring, sprengning, spunting etc. 

All FDV dokumentasjon skal samles inn med bruk av TIDA. Før overlevering til bruker skal 
materialet tilpasses overføring til Brukers FDVO- system av typen:----------------------, 
fremgangsmåte for overføring skal avtales med UiO og Statsbygg. 

Samlet FDV materiale skal overleveres driftsorganisajonene min. 2 uker førsluttdato for tekniske 
entrepriser. Materialet skal utarbeides i henhold til Statsbyggs prosjekteringsanvisning/mal. 

3.1 Sanitær 
3.1.1 Generelt 

Generelt skal det leveres og monteres et komplett sanitæranlegg basert på en nøktern og god 
standard.Utstyr skal være av nordisk standard. 

Det skal monteres varmekabler på varmt forbruksvann ledning slik at ventetid på varmtvannet ved 
tappested ikke skal overskride 10 sekunder. 

3.1.2 Spesielt 

Rørføringer legges skjult utført som “rør i rør”-system i henhold til offentlige bestemmelser, 
håndbok 42 og Våtromsnormen. Lekkasjepunkt for “rør i rør”-føringer skal legges til områder der 
lekkasjevann blir ført til sluk eller kan detekteres, uten at det fører til vannskader. 

Parkeringsareal/varemottak med fast dekke utstyres med sluk (avløpsrenner) og skal kunne 
rengjøres med spyling. 

Det skal vurderes behov for oljeutskiller. 

Avløp fra storkjøkken skal føres via fettutskiller. 

Avløpsledninger som fører etsende væsker er forutsatt utført i korrosjonsbestandig materiale, og skal 
eventuelt føres til egen oppsamlingstank. 

Det skal medregnes tilknytninger til utstyr i laboratorier, storkjøkken, tekjøkken, utstyr som leveres 
av bruker etc. 

Tappearmatur (blandebatterier) er forutsatt ettgreps i forkrommet utførelse. Armaturene skal være 
solid og byggherren forbeholder seg retten til å godkjenne disse før montasje. 
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Samtlige batterier skal være støtdempet og ha keramiske skriver. For enkelte områder vil det kreves 
berøringsfrie armaturer, eller andre typer spesial armaturer, dette avklares med UiO og Statsbygg. 

Varme og kalde vannledninger skal isoleres i sin helhet. Alle kalde vannledninger skal hellimes, dvs 
at isolasjon limes til hele overflaten til røret, ned til DN 25. Unntatt er koblingsledninger til utstyr. 
Kalde ledninger skal isoleres diffusjonstett med minimum 19mm neoprencellegummi for å hindre 
kondens. Varme ledninger inkludert sirkulasjonsledninger isoleres med aluminiumsmantlede, 
dimensjonstilpassede rørskåler. For ledningsnett for varmt vann og varmt vann sirkulasjon, benyttes 
ISO-klammer. 

Vanntemperatur varmtvann på tappested skal være 60°C eller mer etter 10 sek tappetid (uten vv 
kabel/sirkulasjon). 

Vanntemperatur kaldtvann på tappested skal være 12°C eller lavere etter 10 sek tappetid. 

Det skal for beredersystem bl.a. vurderes desentraliserte løsninger for å sikre tilfredsstillende tilgang 
på varmtvann. Det skal om nødvendig monteres selvregulerendevarmekabler/sirkulasjon på varmt 
forbruksvanns ledning slik at maksimal ventetid på varmtvann overholdes. Det skal søkes å finne 
den optimale løsning med hensyn til kvalitet, helse, energiforbruk og vannforbruk for hele 
bygningskomplekset. 

  

Det skal ved prosjektering vektlegges gode løsninger med hensyn til sikring mot oppblomstring av 
legionellabakterier, samt tilrettelegge for enkelt vedlikehold (hettvannspyling/desinfisering) og 
legionellakontroll. 

For laboratorielokaler vil det være behov for spesialinstallasjoner tilpasset de enkelte institusjoners 
behov. 

Det kan for enkelte arealer være behov for tilført renset filtrert vann, behov avklares nærmere med 
UiO. 

  

Det skal etableres et antall nøddusjeri henhold til gjeldende forskrifter. 

Det må avklares om avløp fra kjeller (u.etg.) må utføres med pumpeledning(det er ikke registrert 
noen pumpe i eksisternede bygg). 

Sanitærutstyr angitt i romfunksjonsprogram er veiledende, dette må kompletteres av RIV i 
samarbeid med Statsbygg og bruker. For andre rom må RIV innplassere sanitærutstyr i henhold til 
NS3930. Det skal tas hensyn til UU ved valg av sanitærutstyr. 

(Det er forutsatt «tørr» garasje, dvs. rengjøring foretas med feiemaskin eller lignende.) - skal det være 
none form for garasje - avhengig av løsningsforslag?) 

Kjemikalieavløp fra laboratorier etc. skal gå til renseanlegg (oppsamlingstank). Eventuelle 
oppsamlingstanker er forutsatt transportable (med mulighet for tømming). Det skal legges til rette 
for tilgang utenfra for renovasjonsbiler. 

  

Det skal vurderes oppsamling av grovrenset takvann for eventuell bruk til spyling av plasser eller 
vanning av vegetasjon. 

  

Vasker og sluk i tekniske rom skal være utstyrt med gasstetting for å unngå innsugning av lukt fra 
avløpssystemet. 
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Det skal monteres avstengningsventiler for hvert sanitær armatur. Disse skal monteres rett i forkant 
av armaturet. Det vurderes bruk av magnetventiler for automatisk avstengning ved eventuell 
lekkasje. 

Bygget skal utstyres med brannslanger i skap for innfelling i vegg. Skapene skal bygge i dybden for å 
minimalisere behov for veggplass. Det forutsettes at alle arealer dekkes av 25 mm slanger med 
maksimal lengde 25m. 

Alt ledningsnett, vannfordeling, all armatur og alt utstyr i anlegget skal merkes, med systemnummer 
iht. TFM, medium, destinasjon, bruksområde m.m. Rørmerkesystem med fargekoder baseres på NS 
3451. All armatur plassert over himlinger/skjult i innkassinger skal merkes med gravert skilt på 
himlingenes bæresystemer/innkassing. 

3.2 Varme 
3.2.1 Generelt 

Det leveres og monteres et komplett varmeanlegg for dekning av oppvarmings- og 
ventilasjonsvarmebehovet. System for vannbåren varme skal primært benyttes. 

Varmeanlegget skal baseres på energifleksibilitet med hensyn til å kunne nyttiggjøre seg energi fra 
ulike typer av energikilder (spillvarme, varmepumpe, bioolje, solpaneler etc.) 

Kravene til temperaturer i de ulike rom finnes i RFPene, evt. i tabell 30.1. 

3.2.2 Spesielt 

Statsbyggs spesielle krav: 

Generell oppvarming er forutsatt dekket av et “lavtemperatur” vannbårent varmeanlegg. 
Vanntemperaturen forutsettes tilpasset energisystemet med tanke på å best mulig å kunne nyttiggjøre 
seg tilgjengelig lavverdig energi (som f.eks. overskuddsvarme fra prosesser, serverrom etc. i 
kombinasjon med f.eks. en varmepumpe, solfangere, biooljekjel eller liknende med 
vanntemperaturer i området t/r - 55/60C - 37C). 

Dagens situasjon: 

Eksisterende bygning varmeforsynes i dag fra et biooljeanlegg, Administrasjonsarealerog lager i 
underetasje er fullt oppvarmet, samt ettervarmebatteri i ventilasjonsanlegg. I utstillingsrommene i 1. 
etasje er det plassert enkelte radiatorer samt i butikken. Utstillingsarelalene har i dag en svært lav 
romtemperatur vinterstid bl.a. som følge av ønske om å holde luftfuktigheten i lokalene så høy som 
mulig i den kaldeste årstiden, romtemperaturen kan ligge ned mot 16C på de kaldeste dagene.. 

Enkelte rom vil ha spesielle krav til plassering av varmeelementer. Behovet for særskilte tekniske 
løsninger for oppvarming (f.eks. i utstillingsrom, laboratorier og andre spesialrom) skal vurderes. 
Valg av type varmeelement skal tilpasses de ulike romfunksjoner og krav til termisk komfort. 
Generelt er oppvarming forutsatt dekket av brennlakkerte radiatorer i standard hvit farge med 
termostatisk ventil, fortrinnsvis plassert under vindu. 

Eiendommen ligger utenfor konsesjonsområdet for Hafslund fjernvarme. Alternative 
energiløsninger for oppvarming skal vurderes spesielt, og sett i sammenheng med krav om “nesten 
nullenergibygg“, øvrige energi- og miljøløsninger og målet om et samlet sett så lavt energiforbruk 
som mulig. Energiløsninger skal være mest mulig CO2-nøytrale. En andel av energibehovet antas 
dekket av egenprodusert CO2-nøytral energi. 

Varmeanlegget skal være kursdelt med hensyn til fasadeorientering og brukstid. Styring av 
turtemperaturen i forskjellige varmekurser skal skje via reguleringssentral med uteføler. Det skal 
vurderes nattsenking av romtemperaturen. 

Omfang avklares med bruker ut fra anvendelse av lokalene. 

Det skal installeres filter og mikrobobleutskiller på hovedstrømmen i tillegg til 
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vannbehandlingsanlegg. 

Det skal leveres og installeres et vannbehandlingsanlegg tilpasset varmeanlegget. 

Generell oppvarming er forutsatt dekket av brennlakkerte radiatorer i standard hvit farge styrt av 
termostatisk radiatorventiler. Romtemperaturfølere må ikke plasseres slik at de påvirkes av 
luftespalter i vinduer. 

Det er forutsatt varmluftsport (slør) i hovedinngang (varemottak etc.). Alt utstyr skal ha 
avstengingsventiler. 

Snøsmelteanlegg skal benyttes i så liten utstrekning som mulig. Det skal for snøsmelteanlegg kun 
benyttes «lavverdig» vannbåren energi. Det vurderes bruk av snøsmelteanlegg i arealer utenfor 
varemottak, inngangsparti etc., endelig omfang må RIV avklare med UIO og Statsbygg. 

Det skal installeres målere for registrering av energiforbruk til ventilasjonsanlegg og radiatoranlegg. 

Ledningsnett med deler over grunnen skal være utført av stålrør. Ledninger skal ikke støpes inn, 
men i stor grad legges synlig/tilgjengelig. Det er derfor et krav at all utførelse er pent utført. 

Synlig, uisolert ledningsnett for radiatorer skal ha samme farge som radiatorer,endelig farge på 
maling avklares med arkitekt i detaljprosjekteringen. 

Forgreninger fra oppleggene i etasjene forsynes med innregulerings- og stengeventiler og hvor det er 
påkrevet etableres ekspansjonsbøyer eller annen type kompensatorer. Rørføringer gjennom 
skillevegger dekkes med hvite dekkskiver. 

All armatur i varmeanlegg skal tilfredsstille min. trykklasse NT6. Hovedkurser, hovedopplegg, utstyr, 
radiatorvarmekurs i bygget skal være forsynt med avstengningsventiler, nødvendige 
innreguleringsventiler og automatiske luftepotter. 

Alle rørstrekk (lavpunkter) skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at røranlegget kan tømmes 
om påkrevet. 

Som avstengningsventiler skal det kun benyttes kuleventiler. Avstengningsventiler plasseres på tur 
og retur ved alle komponenter og på hver avgrening ute i bygget. Innreguleringsventiler med 
måleuttak installeres hvor innjustering av energiflyt er påkrevet. 

Alle ledninger som fører varm væske skal isoleres med mineralullskåler med fibersikker mantel 
utenpå. Isolasjonstykkelser tilpasset den aktuelle rørdimensjonen. Koblingsledninger isoleres 
normalt ikke. Ventiler og armaturer i varmesentralen isoleres med fasongtilpasset, prefabrikkert 
isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer. Alle varmerør som er utvendig eller i tekniske rom skal 
mantles med dertil egnet mantel. Alle horisontale og vertikale rørføringer skal isoleres, unntaket fra 
isolering er eventuell synlig montasje. 

Alt ledningsnett, varmekurser, all armatur og alt utstyr i varmeanlegget skal merkes med permanent 
UV bestandig pregete skilt og tekst. Med systemnummer i hht. TFM, medium, destinasjon, 
bruksområde m.m. Rørmerkesystem med fargekoder baseres på NS 3451. All armatur plassert over 
himlinger/skult i innkassinger skal merkes med gravert skilt på himlingenes 
bæresystemer/innkassing. 

Det skal leveres og monteres analoge søyle- termometre på hovedkurser, radiatorkurser og 
ventilasjonskurser. Disse monteres i tur- og returledningene. 

3.3 Brannslokking 
3.3.1 Generelt 

Det leveres og monteres et komplett brannslokkingsanlegg basert på byggets funksjon/virksomhet, 
utforming og materialbruk. Type brannslukkingsanlegg skal anbefales på bakgrunn av vurdering fra 
brannteknisk rådgiver, og tilpasses spesielt området som skal betjenes. 
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Bygningen utstyres med komplett, forskriftsmessig dekning med brannskap og håndslukkeapparater. 
Alle forhold og krav vedrørende brannsikring avklares med det stedlige branntilsynet. 

All merking og instruksjoner skal være fullført i henhold til TFM merkesystem, og montert før 
overtakelse. 

  

3.3.2 Spesielt 

Eksisterende bygning har sprinkleranlegg i underetasjen som nylig ble installert, anlegget dekker hele 
underetasjen med administrasjonsavdeling, lager og tekniske rom. 

Statsbyggs spesielle krav: Ulike slokkemedier skal vurderes for de forskjellige typer av arealer og 
rom. Eventuelle krav til håndslukkeapparater avklares med kommunale etater og brukere. 

I enkelte rom som bl.a. datarom/IKT rom, enkelte laboratorier, magasiner og utstillingsromvil det 
kreves andre slokkemedier enn vann. 

Sprinkling i varemottak, lasteramper, garasjeinnkjøring etc. vurderes utført med «tørt» anlegg. 
Reolsprinkling i lager, arkiv etc. Arkiver i henhold til arkivloven setter egne og spesielle krav til 
brannsikring som må oppfylles. 

Det samme gjelder eventuelt behov for fasadesprinkling. 

I magasiner og for fastmonterte utstillingsmontere skal det bl.a. vurderes bruk av Inert luft anlegg. 
Ved bruk av Inert luft anlegg skal kompressor plasseres i eget lydisolert teknisk rom . 

Slokkeanlegget/ene skal designes og tilpasses soner/områder/rom for å ivareta personsikkerhet, 
objektets verdier og funksjon ved en eventuell brann. 

  

Det skal benyttes anerkjente og robuste løsninger. Sprinkleranleggets fareklasse skal fastsettes av 
brannrådgiver. 

Anlegget skal beregnes hydraulisk for å fastslå nødvendige dimensjoner, og eventuelt behov for 
trykkforsterkningspumpe. 

  

Sprinklersentralen plasseres i teknisk rom. Automatisk sprinkleranlegg av våt type skal værer utført i 
henhold til NS-EN 12845. Sprinkleranlegget skal godkjennes av autorisert personell. 

Ledningsnett for sprinklerannlegg skal etableres på basis av godkjente stålrørsløsninger. Alt rørnett 
skal avleveres i korrosjonsbeskyttet utførelse i hht NS-EN 12845. Det skal ikkebenyttes rør med 
pressfitting, 

Nedføringer til sprinklerhoder i områder med himlinger kan utføres med FM eller VDS godkjente, 
fleksible, armerte slanger, disse skal ha et ekvivalent trykktap på mindre enn 0,5 bar totalt. 

Sprinklerhoder 

Krav til utstyr skal følge NS-EN 12845. Alt utstyr som leveres skal ha FM eller VDS godkjenning. 
Alle sprinklerhoder skal leveres inklkudert dekkrosetter hvor sprinklerhoder skal integreres i 
himlinger, sprinklerhodene skal være tilpasset rommets bruk. Sprinklerventiler og annet relevant 
utstyr skal merkes i hht NS-En 12845 og i henhold til TFM og med systemnummer, utstyrets 
funksjon og betjeningsområde i klartekst. 

  

3.4 Gass og trykkluft 
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3.4.1 Generelt 

Gass: 

Det leveres og monteres et komplett gassanlegg i henhold til offentlige lover og sikkerhetsforskrifter. 

Trykkluft: 

Det leveres og monteres et komplett trykkluftsanlegg i henhold til offentlige lover og 
sikkerhetsforskrifter. 

  

3.4.2 Spesielt 

Gass: 

Eventuelle behov for gass/er avklares med UiO og bruker. 

Sentralt gasslager forutsatt plassert i rom mot yttervegg med kjøreadkomst. 

Følgende rom (arealer) er utstyrt med gassuttak: Rom, type gass og antall uttak beskrives. 

Trykkluft: 

Kompressor og trykktank er forutsatt plassert i eget teknisk rom. 

Rommet plasseres slik at generende støy eller vibrasjoner fra kompressor ikke påvirker omgivelsene. 

  

Følgende rom (arealer) er utstyr med trykkluftsuttak: Rom og antall uttak pr. rom beskrives. 

3.5 Prosesskjøling 
3.5.1 Generelt 

Det leveres og monteres et komplett kuldeanlegg basert på NS 4622 og Norsk Kuldenorm. 

Vedlagte RFPer, evt. tabell 30.1, angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold. 

Det skal tilstrebes ved utforming av bygningskroppen, bygningens plassering på tomt og bruk av 
passive løsninger som medfører at behov for mekanisk kjøling blir så lavt som mulig. 

  

3.5.2 Spesielt 

Statsbyggs spesielle krav: For å nå målet om “nesten nullenergibygg” skal man søke å unngå 
behovet for komfortkjøling i størst mulig grad. Dersom det viser seg umulig å få tilfredsstillende 
inneklima uten lokal kjøling, skal det benyttes anlegg for kjøling med isvann. Tabell 30.1 (se kap 3.0 
Generelt) angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold. 

  

Kjølemaskin / varmepumpe skal benytte naturlig kuldemedium (f.eks. ammoniakk eller CO2).(kan 
dette ha en konflikt med utstillingsobjektene?) 

  

I forbindelse med lokalkjøling er det forutsatt direktevirkende ventiler (sekvensregulering mellom 
kjøle- og varmeelementer). 

Det skal om nødvendig etableres separate kjøleanlegg for teknisk kjøling og komfortkjøling tilpasset 
med hensyn til de krav som stilles til de enkelte anleggene. Kuldesentral er forutsatt plassert i eget 
teknisk rom og det skal sikres at støy eller vibrasjoner fra anlegget ikke påvirker øvrig 
bygningsmasse. 

Kjøleløsning skal ha mulighet for frikjøling (komfortkjøling) og varmegjenvinning. Graden av 
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varmegjenvinning fra kjøleanlegget vurderes teknisk og økonomisk. Eventuell overskuddsvarme 
som ikke gjenvinnes skal vurderes magasinert eller fjernet ved bruk av tørrkjølere. 

Kjølesentralen skal bygges opp slik at det blir optimal drift over året med tilpassede effekter og 
kursoppbygginger. 

Der hvor det kreves skal det etableres sikker levering av kjøling med nødvendig dublering av 
energiproduksjon og distribusjonsnett. Omfang av behov for redundante kjøleinstallasjoner avklares 
med UiO og bruker. 

  

Det forutsettes et antall prefabrikkerte kjøle- og fryserom. Kjøle- og fryserommene må beregnes 
tilpasset spesielle brukerbehov. Avfallsrom for matrester, organisk materiale, osv. er forutsatt kjølt, 
alternativt kan vurderes bruk av avfallskjøler for container.. 

Det skal medregnes prefabrikkert kjølerom for oppbevaring av næringsmidler for kjøkken i 
publikumskafe. I rom der næringsmidler skal oppbevares må materialvalg både mht overflater, 
rengjøring, hyller oppheng og annen innredning oppfylle alle krav fra Næringsmiddeltilsynet. 

Datarom, kopieringssentraler etc. skal kjøles så optimalt som mulig ved bruk av dataromskjølere 
tilpasset det enkelte rom/system. 

Brukerutstyr som frysere, ultafrysere, kjøledisker og øvrig utstyr som kan ha vannkjølt kondensator 
vurderes integrert i kjøleanlegget. 

Temperaturnivåer på kjøleanlegget med kjølemedie (isvann) og for kjølte rom/utstyr skal vurderes 
nøye med tanke på å oppnå så energieffektive systemer og så optimal drift som mulig.Dette 
innebærer at det må gjøres vurderinger for bl.a. kjølesystemer (komfort/teknisk), 
kjøleproduksjon/distribusjon og driftsvilkår/levetid for utstyret som kjøles etc.. 

Det skal installeres filter og mikrobobleutskiller på hovedstrømmen i tillegg til 
vannbehandlingsanlegg tilpasset kjøleanlegget. 

   

Det skal medregnes prefabrikkert kjølerom/fryserom for magasin og for nedfrysing av museumsgjenstander 
før de tas videre inn i museet. BEHOV?? 

Datarom, kopirom etc. kjøles via dataromskjølere (fancoils/romkjølere er brukerutstyr). 

Alt utstyr skal ha avstengningsventiler. 

Det skal installeres målere for registrering av energiforbruk til kjølemaskiner. 

Ledningsnett med deler over grunnen skal være utført av stålrør. Ledninger skal ikke støpes inn, 
men i stor grad legges synlig/tilgjengelig. Det er derfor et krav at all utførelse er pent utført om enn 
installasjonen er over himlinger. 

Forgreninger fra oppleggene i etasjene forsynes med innregulerings- og stengeventiler. Rørføringer 
gjennom skillevegger dekkes med hvite dekkskiver. 

All armatur i isvannsanlegget skal tilfredsstille min. trykklasse NT6. Hovedkurset i bygget skal være 
forsynt med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og automatiske luftepotter. Alle 
rørstrekk (lavpunkter) skal være utstyrt med avtappingsarmatur slik at røranlegget kan tømmes om 
påkrevet. 

Som avstengningsventiler skal det kun benyttes kuleventiler. Avstengningsventiler plasseres på tur 
og retur ved alle komponenter og på hver avgrening ute i bygget. Innreguleringsventiler med 
måleuttak installeres hvor innjustering av energiflyt er påkrevet. 

Ledningsnett som fører vann ved så lav temperatur at kondens kan opptre, skal isoleres med 
materiale av neoprencellegummi. Det skal brukes dimensjonstilpasset isolasjonsmateriale. For alle 
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rørdimensjoner gjelder at isolasjonen skal limes til røret i hele rørets lengde og omkrets. (Hellimes). 

Uansett rørdimensjon skal alle langsgående og tverrsgående skjøter limes med trykk i skjøtene. Hvor 
det brukes ISO-klammer, skal isolasjonsmaterialet limes inntil ISO-klammeret under trykk. 

Ferdig montert skal all rørisolering være i diffusjonstett utførelse. Alle former for tape brukt som 
sammenføyningsmetode er en ikke akseptabel løsning. Ventiler og armatur i kjølesentralen isoleres 
med fasongtilpasset, prefabrikkert isolasjon eller avtakbare isolasjonsputer. 

Alt ledningsnett, kjølekurser, all armatur og alt utstyr i kjøleanlegget skal merkes med permanent UV 
bestandige skilt og preget tekst. Med systemnummer i hht. TFM, medium, destinasjon, 
betjeningsområde m.m. Rørmerkesystem med fargekoder baseres på NS 3451skal benyttes. All 
armatur plassert over himlinger/skjult i innkassinger skal merkes med graverte skilt på himlingenens 
bæresystem eller innkassing. 

Det skal leveres og monteres analoge søyle termometre på hovedkurser, disse monteres i tur- og 
returledningene. 

3.6 Luftbehandling 
3.6.1 Generelt 

VVS-installasjoner prosjekteres og utføres i samsvar med gjeldende offentlige lover og forskrifter, 
stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante tekniske standarder. 

De klimatekniske installasjonene skal oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven og byggeforskriftene. Det 
vises spesielt til Arbeidstilsynets veiledning nr. 444 « Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen». 

Romklimatabeller/RFP angir tillatte temperaturgrenser ved dimensjonerende uteforhold(alt. 
klimatabell 30.1.). 

Luftbehandling til utstillingsrom og øvrige “spesialrom” skal vurderes særskilt med hensyn til 
strenge krav til regulering av luftfuktighet, temperatur osv. 

  

Generelt leveres og monteres komplette luftbehandlingsanlegg med filtrert, forvarmet,kjølt og evt. 
befuktet tilluft. Anlegg er balansert mht. tilluft og avtrekk og er utstyrt med roterende 
varmegjennvinning tilpasset ulike bruksområder. 

RFPene, evt. vedlagte tabell 30.1, angir tillatte temperaturgrenser og krav til relativ luftfuktighet ved 
dimensjonerende uteforhold. 

Kanalene dimensjoneres for en overkapasitet på 20% (er dette aktuelt?) 

  

Informasjonen nedenfor skal inn i RFP skjemaene: 

Lyd/støy 

Alle tekniske anlegg skal dimensjoneres og innrettes på en slik måte at generende støy ikke skal 
trenge inn i bruksarealer. 

Denne informasjonen fremgår av RFP for de ulike rom, alt. benyttes tabell 30.1. 

Støy fra tekniske anlegg skal ikkeoverstige: 

Kontorer N25 (30dBA) 
Møterom/grupperom N25 (30dBA) 
Undervisningslokaler N25 (30dBA) 
Kantine N27 (32dBA) 
Korridorer N27 (32 dBA) 
Tekniske rom N65 (70dBA) 
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Lufthastighet 

Krav til maksimal tillatt lufthastighet i rom: 

Vinter vmaks= 0,15 m/s 

Sommer vmaks= 0,20 m/s 

Maksimalt SFP-tall: 

Foreløpig satt til 1,5 

3.6.2 Spesielt 

Statsbyggsspesielle krav: 

Systemoppdeling av anlegg skal utføres på en slik måte at vi oppnår energioptimal drift. Dette gjøres 
bl.a. med riktig soneinndeling med hensyn til ønsket inneklima, driftstider, bruksmønster etc. Det 
skal vurderes bruk av VAV styring utfra gjeldende bruksmønster, belastning etc. 

Det skal ved dimensjonering av anlegg generelt vurderes en «dimensjonerende samtidighet» for de 
enkelte systemer. Fastsetting av samtidighet utføres i samråd med Statsbygg og UiO. 

  

Det skal ved plassering av luftinntak og luftavkast (for spesialavtrekk) utføres tilstrekkelige studier 
for å sikre at det ikke oppstår lekkasjer mellom luftavkast og luftinntak på gjeldende bygg eller andre 
nærliggende bygg. Det skal i tillegg gjøres vurderinger med hensyn til å hindre fysisk inntrengning i 
bygget via ventilasjonsrister, takhatter eller liknende. 

  

Storkjøkken skal utstyres med avtrekkshette over koke-/stekeseksjon og oppvaskmaskin. UV –
filtrering av avtrekksluften skal vurderes. 

Avtrekk fra storkjøkken må ha tilstrekkelig tverrsnitt og være utstyrt med inspeksjonsluker, utformet 
og plassert slik at vedlikehold og renhold (spyling) av kanaler kan utføres på tilfredsstillende måte. 

  

Det skal generelt vurderes montasje av prefabrikkerte kanaldeler med luker i kanalsystemet for 
enkeltere vedlikehold/inspeksjon. 

Kanaldeler og utstyr skal være i et materiale og utførelse som tåler den tiltenkte bruk (syrer, 
brannfarlige stoffer, eksplosjonssikkerhet etc.). 

Eventuelle krav til mekanisk røykventilasjon må avklares og nødvendige installasjoner prosjekteres.. 

I møterom, utstillingslokaler, auditorium etc. skal det vurderes behovsstyring av 
ventilasjonsluftmengder med VAV. 

Det gjøres oppmerksom på at det ved utforming av de tekniske anleggene må tas hensyn til 
bygningens særskilte sikkerhetskrav. 

Storkjøkken er utstyrt med avtrekkshette over koke-/stekeseksjon og oppvaskmaskin. 

Det skal etableres en smie i bygningsmassen, enten som en integrert del i nybygget eller som et 
frittstående bygningelement i tilknytning til uteområdet. 

Eventuelt behov for røykventilasjon skal avklares. Det er forutsatt eksplosjonssikre avtrekkshetter i 
rom hvor det benyttes brannfarlige konserveringsvæsker. 

I arealer med særskilte krav til inneklima må temperaturgrenser, relativ fuktighet, renhet på tilluft, 
lydkrav etc. beskrives spesielt. 

Det skal fokuseres på kontroll med støv i lokalene og det skal planlegges støvreduserende tiltak. 
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Det er forutsatt befuktning av tilluften i bl.a. utstillingsarealer og magasiner. Krav til luftfuktighet og 
toleransegrenser fremkommer av RFP, alt. tabell 30.1. 

  

Systemoppdeling av anlegg skal utføres på en slik måte at vi oppnår energioptimal drift. Dette gjøres 
bl.a. med riktig soneinndeling med hensyn til ønsket inneklima, driftstider, bruksmønster etc. Det 
skal vurderes bruk av VAV styring utfra gjeldende bruksmønster, belastning etc. 

Det skal ved dimensjonering av anlegg generelt vurderes en «dimensjonerende samtidighet»for de 
enkelte systemer. Fastsetting av samtidighet utføres i samråd med Statsbygg og UiO. 

Kanalnett 

Kanaler i alle systemer skal tilfredsstille kravene i NS 3420, tetthetsklasse C. Det skal benyttes 
sirkulære spirokanaler med tilhørende dele -assortement. Fleksible kanaler skal ikke benyttes uten 
aksept fra Statsbygg. Kanalføringer utformes i detalj under prosjekteringen i samråd med Statsbygg 
og PG. 

Prefabrikerte T-stykker/T-rør i hovedkanaler med hoveddimensjon til og med ø500 skal leveres 
med betydelig avgreningsradie som gir lav egenstøy og små trykktap. 

Alternativt kan leveres utførelse som “påbygget T-stykke” som har tilnærmed de samme 
egenskapene. 

Bruk av rektangulære kanaler skal unngås. Eventuelle rektangulære kanaler skal skjøtes med 
geidesystem. Sirkulære kanaler skal skjøtes med pakningssystem. Rektangulære kanaler skal oppfylle 
tetthetsklasse B. 

Alle kanaler skal kunne rengjøres innvendig i hele sin lengde og det påsettes renseluker for dette. Det 
skal treffes tiltak for å unngå nedsmussing av kanaler i byggetiden. Åpne kanaler påsettes endelokk. 
Ventilasjonsanleggene skal ikke settes i drift før det er foretatt endelig rengjøringav alle arealeretter 
byggeperioden. 

Luftfordelingsutstyr 

Plassering og montasje skal koordineres med all øvrige fag. 

Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses etter innjustering samt kunne 
demonteres for rengjøring. 

Luftbehandlingsutstyr 

Luftbehandlingsaggregatene skal monteres på bunnramme. Frittstående sentrifugalvifter må 
vurderes montert på vibrasjonsavdempet stativ/fundament. 

Motorene skal være dimensjonert slik at de tåler start og omkobling uten brudd på motorvern. Store 
motorer må normalt ikke overdimensjoneres med mer enn 15-20%. (NB! Motorvirkningsgrad inngår 
i beregning av SFP-tallet i og med at effekten som benyttes i beregningene er nødvendig 
motoreffekt). 

Det presiseres at alle aggregater skal være av anerkjent merke og kvalitet og utstyrt med hengslede 
inspeksjonsluker som gir god tilkomst til alle komponenter for inspeksjon, service og renhold. 

Alle aggregater skal utstyres med lys og inspeksjonsluker for roterende utstyr. 

Aggregatene skal tilfredsstille de spesifiserte krav til mekaniske ytelser i hht NS-EN 1886. 

Frekvensomformere for vifter 

Alle viftemotorer for systemene 360 skal være kapasitetsregulerte av frekvensomformere. 
Frekvensomformerne skal være designet for optimal drift av viftemotorene. 
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Viftene skal sikres optimale virkningsgrader. Med mindre leverandørene har innsigelser, skal vifter, 
motorer og frekvensomformerne dimensjoneres for 50-70 Hz ved 100% luftmengde og beste 
virkningsgrad. Oppnådde viftevirkningsgrader skal dokumenteres. 

Lydnivå i tekniske rom 

Det skal velges støysvakt utstyr som skal oppfylle følgende retningslinjer: Støy (lydtrykknivå) fra ett 
aggregat maks. 65 dBA (målt ved normal driftstilstand og i en avstand av 1 meter fra aggregatet). 
Ved tekniske rom med flere aggregater skal støynivået (lydtrykknivået) ikke overskride 70 dBA ved 
betingelser som nenvt over. 

Varmegjenvinner 

Leveres med motor og frekvensomformer, komplett kablet og programmert. Varmegjenvinneren 
skal kunne reguleres helt ned til 0% (ingen rotasjon). I perioder med stillstand (sommer) skal rotor 
likevel rotere en gang ukentlig i en 2-minutters syklus. 

Leveres med rotasjonsvakt, inspeksjonsvindu, innvendig lys. 

Feles lysbryter med øvrige komponenter med innvendig belysning. 

Temperaturvirkningsgrad:83% 
Temp./relativ fuktighet før gjenvinner: -12oC/80% 
Temp./relativ fukghet etter gjenvinner: -16oC/14,5% 

Isolasjon alle anlegg/Generelt om isolering 

Det skal kun tilbys/leveres isolasjonsfabrikater av anerkjente kvalitet. Isolering med fiberisolasjon 
skal utføres på en slik måte at ikke mineralfiber avgis til ventilasjonsluften eller til omgivelsene. 

Isolering mot kondens 

Luftinntakskanal/kammer til aggregater skal utvendig kondensisoleres med egnet kondensisolasjon 
fra ytterveggsrist /takhatt og frem til inntak aggregat. NB! Isolasjonen skal hellimes til 
kanaloverflaten. 

Isolering mot brann 

Ventilasjonskanaler - alle dimensjoner - som bryter brancellebegrensende vegger og dekker skal 
brannisoleres slik at konstruksjonens brannklasse opprettholdes. Det skal kun benyttes 
isolasjonsmateriale som har gyldig godkjenning fra Statens Bygningstekniske Etat (SBE). 

Isolering mot energitap 

Samtlige ventilasjonskanaler som føres i arealer med lavere omgivelsestemperatur isoleres mot 
varmetap til omgivelsene. 

Videre skal tilluftskanaler som fører kjølt luft isoleres fram til grenkanal for tilluftsventil. 

Isolering mot støy 

Støyisolering skal ivaretas ved bruk av aggregatlydfeller, lydisolerte samlekamre og fordelingskamre 
på aggregatenes inntaksside, avkastside, fraluftside og tilluftside. I tillegg skal det benyttes 
kanallyddempere for å redusere støy fra kanalene selv og fra reguleringskomponenter (spjeld). 

Mantling/kapsling av utvendig montert isolasjon 

Mantling/ kapsling av utvendig monterte og isolerte kanaler skal utføres vanntett for å hindre 
oppfukting av isolasjonsmaterialet. 

All isolasjon som benyttes skal forsegles og avleveres uten fare for fibereksponering til omgivelsene. 
Inntakskanaler kan isoleres innvendig med neoprencellegummi, forutsatt at det kun benyttes 
godkjent festemidler/lim for slik isolering. 
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Instrumentering, merking alle anlegg 

Termometre for tilluft, fraluft, luftinntak og avkast medtas. I system for arkiver/magasiner skal 
leveres termometre for tilluft, fraluft, omluft. Differansetrykkmanometre for alle filtre. 

Merking av hovedkanaler,, all armaturutstyr o.l.skal merkes med permanent UV bestandig merker 
med preget tekst. Med systemnummer iht. TFM, medium, destinasjon, betjeningsområde m.m. 
Rørmerkesystem med fargekoder baseres på NS 3451. All armatur plassert over himlinger/skjult i 
innkassinger skal merkes med gravert skilt på himlingenes bæresystemer eller innkassing. 

  

3.7 Komfortkjøling 
Generelt 

Prosjektet skal i minst mulig grad benytte komfortkjøling. Dersom beregninger viser at 
komfortkjøling er nødvendig forutsettes rommene kjølt med normalluftmengder. 

Der hvor normalluftmengder ikke er tilstrekkelig for fjerning av overskuddsvarme må det vurderes 
bruk av lokal kjøling med “isvann”(høytemperatur kjøling). 

Spesielt 

Statsbyggs spesielle krav: Temperatur på kurser for lokal kjøling skal vurderes med hensyn til 
virkningsgrader og fare for kondensering på overflater. Anlegget skal løses slik at kondens på rør og 
komponenter unngås. 

I forbindelse med lokal kjøling med kjøleflåter/ konvektorer skal det være sekvensregulering mellom 
kjøle- og varmeelementer. 

  

Det bør tilstrebes å samle energikrevende prosessert som krever lokal kjøling for å oppnå 
så energieffektiv kuldedistribusjon som mulig. 

  

Kjøleenheter som benyttes, så som aktive eller passive bafler, kjølekonvektorer skal dimensjoneres 
slik at det ikke genereres trekk eller støy i rommet. 

3.8 Vannbehandling 
Generelt 

Det skal leveres og monteres et komplett vannbehandlingsanlegg tilpasset det enkelte system. 
  

Spesielt 

Statsbyggs spesielle krav: Det skal i alle lukkede rørsystemer installeres vannbehandlingssystemer 
som skal være en kombinasjon av automatiske utluftingsutstyr, mikrobobleutskillere og mekaniske 
eller kjemiske vannbehandling. Endelig valg av vannbehandlingssystem skal avklares i samråd med 
UiO. 
 

3.9 Andre VVS-installasjoner 
Generelt 

Kontroll og regulering 

Alle VVS-anleggene skal være tilknyttet SD-anlegg med styre- og reguleringsutstyr for helautomatisk 
drift. 

Styrings- og reguleringsutrustningen for luftbehandlingssystemene skal gi mulighet for automatisk 
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stans av anlegget utenom brukstiden, nedsatt viftekapasitet ved lav utetemperatur, samt mulighet for 
nattkjøring om sommeren uten pådrag av varmegjenvinnere/varmebatterier. 

All kjøpt energi registreres for hver energikilde og brukes aktivt i: 

Energioppfølging og energistyring i bygget 

Det skal leveres og monteres energimålere, ventilasjonsvarme og radiatorvarme. 

I tillegg skal følgende registreres og overvåkes: 

• Temperatur i luftinntak 

• Temperatur i avkastkanal 

• Temperatur i tillufts- og avtrekkskanal 

• Tur- og returtemperatur for hoved kjølekurser 

• Tur- og returtemperatur for hoved varmekursene 

• Romtemperatur i enkelte rom 

• Pådrag i % for varmegjenvinner og shuntventiler. 

Se forøvrig kap. 5.6 “Automatisering” i byggeprogram. 

Tverrfaglig kontroll med hensyn til å få beskrevet riktig antall målere/målepunkter i anleggene - for 
energioppfølging 

Spesielt 

Statsbyggsspesielle krav: Alle VVS-anleggene skal være tilknyttet SD-anlegg med styre og 
reguleringsutstyr for helautomatisk drift. Styring- og regulering av de VVS – tekniske anlegg 
inklusive tavler, samt definisjon av ansvarsområde for kabling mellom komponenter og tavler skal 
ivaretas. Prosjekteringen skal gjøres i tett samarbeid med bl.a. UiO og Statsbygg. Løsninger for 
integrerte tekniske bygginstallasjoner(ITB) skal være ivaretatt. Ansvar og omfang for integrering og 
samordning besluttes i samråd med Statsbygg. 

  

Styrings- og reguleringsutrustningen for luftbehandlingssystemene skal gi mulighet for individuell 
regulering for soner, deler av bygg osv. for optimalisert klimatisering og effektiv energibruk. Det skal 
f.eks. være mulig enkelt å kunne overstyre VAV utrustning, regulere romklima, endre driftstider med 
mere. 

  

All kjøpt energi registreres i henhold til NS3031 og brukes aktivt i energioppfølging og energistyring 
i bygget. 

Se for øvrig kap. 5.6 Automatisering og PA5601 
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4 Elkraft 

4.0 Generelt 

Kap. 4 pkt. 40 gjelder generelt for alle elektroanlegg (kap. 4, 5, 6, 7 pkt.7.4 og 7.5). Generelle krav til 
de ferdige elektrotekniske installasjonene og prosjekteringen av dem i kap. 4 og kap. 7 pkt.7.4 er 
beskrevet i Statsbyggs PAer. 

Installasjonene utføres iht. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning (FEL-99), 
NEK 400 og gjennomført risikovurdering iht. FEL-99. 

Relevante standarder som er gjeldende under kontraktsperioden skal benyttes. 

Alle installasjoner skal være ferdig kvalitetssikret, innbefattet prosjektering, levering, montering, 
tilkobling, rengjøring, og funksjonsprøving, uttesting, innregulering, ferdig merket og dokumentert, 
inklusive FDV-dokumentasjon og brukerveiledninger. 

Som del av prosjekteringen skal alle elektrosystemer funksjonsbeskrivelse med angivelse av 
akseptkrav og testprosedyrer. 

Ifm. ferdigstillelse og idriftsettelse skal det gjennomføres komplette tester av alle elektrosystemer og 
enkelte systemer med grensesnitt mot andre fag. 

Alle tekniske installasjoner i områder i eksisterende bygg som berammes av prosjektet skal utskifting 
vurderes, endelig omfang skal avklares med Statsbygg. 

4.1 Basisinstallasjoner for elkraft 
4.1.1 Systemer for kabelføring 

Det medtas tilstrekkelig dimensjonerte og fleksible vertikale og horisontale føringsveier for 
nødvendig kabelføring i bygningskomplekset. Funksjon, fleksibilitet og økonomi er avgjørende for 
valg av løsninger for føringsveier. Alle gjennomføringer i brannvegg og lydskiller skal tettes i 
henhold til godkjente og klassifisert løsninger. For utstillingsområder skal det legges spesielt vekt på 
fleksible føringsveier for lys og stikk. Effektbelysning og stikk i utstillingsområder må enkelt kunne 
tilpasses nye utstillinger/installasjoner i arealer der det ikke er faste utstillingsobjekter. I den grad det 
er mulig skal elektroføringer i magasinene begrenses til et minimum. 
Generelt skal alle føringer være skjulte og tilpasset forandringer og senere utvidelser, men dersom 
åpen forlegning er nødvendig, skal omfang, utseende etc. planlegges i samråd med byggherre, bruker 
og arkitekt. 

4.1.2 Systemer for jording 

Nødvendig og tilstrekkelig beskyttelsesjord for bygningskomplekset medtas. 

For de områder der det eventuelt skal være avledende gulvbelegg (for eksempel IT-rom, verksted 
m.m.), skal det sikres god stabil og varig jordingsforbindelse. 

4.1.3 Systemer for lynvern 

De elektriske anleggene skal ikke bli påvirket i nevneverdig grad av lynnedslag. 

Behov for lynvernanlegg vurderes av RIE, bl.a. for sikring av følsomt elektronisk utstyr. Anbefalt og 
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valgt løsning skal prosjekteres og utføres. Risikovurdering utført av RIE. 

Overspenningsvern skal monteres som grovvern i alle fordelinger. Sekundærvern vurderes i forhold 
til spesielt følsomt utstyr. 

4.1.4 Systemer for elkraftuttak 

Installasjonskanaler med integrert installasjon og utstyr (for eksempel for laboratorier) samt 
grenstaver og pullerter medtas i tilstrekkelig grad. Dette kan også omfatte installasjoner til gass, 
trykkluft og vann. 

4.2 Høyspent forsyning 
4.2.0 Generelt 

Nødvendig strømtilførsel til nybygget skal ivaretas. Hvor vidt det skal etableres en ny nettstasjon 
eller om det er tilstrekkelig kapasitet på trafo i ved Bygdø Kapellvei må av klares med netteier. 
Investerings- og driftskostnader i forhold til eksisterende energitilknytning vil være avgjørende for 
valg av spenningssystem. For nye anlegg skal det generelt benyttes 400V TN-S-spenningssystem. 

Utforming av eventuell nettstasjon i bygg må følge netteiers alminnelige krav, men ved 
spesialtilpasning utformes rom i nært samarbeid med byggherre og arkitekt. 

  

4.3 Lavspent forsyning 
4.3.0 Generelt 

I elkraftfordelingsrom og telematikkrom skal det ikke forekomme rør og utstyr med væsker (f.eks. 
vann) eller gasser. Unntatt fra dette (så langt forskriftene tillater det) er nytteanlegg for rommet med 
lavt trykk (f.eks. kjøleanlegg) og sprinkleruttak. 

Det skal være full selektivitet, både mellom overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern. Eventuelle 
unntak skal godkjennes av Statsbygg. 

Termografering av alle hoved- og underfordelinger skal medtas. En gang etter idriftsettelse, en gang 
ved ferdigstillelse/start prøvedrift og siste gang ved overtagelse Termografering skal foretas ved 
tilnærmet full belastning og skal utføres av autorisert firma. Resultatene skal legges inn i TIDA. 
Tilstrekkelig ventilasjon og eventuell nødvendig kjøling av alle fordelingsrom skal ivaretas. Dette 
gjelder spesielt fordelinger hvor det er plassert transformatorer for lokale 230V IT-spenningssystem, 
lokale UPSer eller annet varmeavgivende utstyr.). I alle rom skal det installeres minimum en dobbel 
stikk. 

4.3.1 System for elkraftinntak 

Generelt: 

Inntaksledninger for bygget medtas. 

Det skal gjøres en vurdering om hovedtavle i eksistredene bygg kan forsyne det nye bygget, dette 
henger også sammen med kapasitet på trafo. 

4.3.2 System for hovedfordeling 

Hovedfordelingen plasseres så nær lastens tyngdepunkt som mulig. I tillegg skal traforom og 
hovedfordeling (HF) samt dieselaggregat/reservekraft, ligge nærmest mulig hverandre. Så langt som 
mulig skal hovedfordelinger bygges for usakkyndig betjening. Hovedfordelingen plasseres i eget rom 
med adkomst fra trafikkarealet. Fordelingen bygges som frittstående felt og med adkomst på begge 
sider av tavlen. For mindre anlegg kan enklere løsninger vurderes. 

Stigeledninger for bygget medtas. 
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Bygget skal ha formålsmåling av elektrisk energi i sine bygninger. Forsyningsanlegget skal derfor 
deles inn i separate måleområder, se kap. 5.7. hvorvidt energimålerene plassers hovedfordeling, og 
seksjoneres i grupper med separate stigere for hvert formål ut til underfordelingene, vurderes av RIE 
i samråd med bruker og Statsbygg. 
Fordelingen bygges etter NEK 439 inkl. tillegg AA form (1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A og 4B bestemmes i 
hvert prosjekt). 
Forslag til hovedfordelingens oppbygning vises på tegning/skjema vha. stiger- og bryterfelt. 

Hovedfordeling skal forberedes for energimålere etter krav fra netteiere. Disse skal forberedes for 
overføring til et eventuelt sentralt driftskontrollanlegg. 

Hovedfordeling skal utstyres med måleinstrumenter/nettanalysator i tavlefront slik at krav til 
registrering/måling til evt. sentralt driftskontrollanlegg tilfredsstilles. Normalt måles energi (totalt), 
spenning, alle fasestrømmer og effekt. Antallet forbruksmålere må sees i forhold kap. 5.7 og evt. NS 
3031, og f.eks. Tabell 5 Netto energibudsjett. 
Dersom bygget skal ha prioritert kraftforsyning, skal dette anordnes i egne felt i hovedfordelingen. 
Det skal benyttes Al-kabler f.o.m. 50 mm2, evt. kapslede kanalskinner i den utstrekning det er 
teknisk/økonomisk fordelaktig. Kabeltype/-egenskaper skal angis. 
Av hensyn til eventuelle krav om betjening av ikke instruert personale skal det IKKE etableres 
fordelingsfelt (underfordeling) med sikringsutrustning for utgående kursopplegg i 
Hovedfordelingssentralen. 
  

4.3.3 Elkraftfordeling for alminnelig forbruk 

4.3.3.1 Fordeling til alminnelig forbruk 

Elkraftfordeling til alminnelig forbruk (underfordelinger) bygges med godt dimensjonerte interne 
føringsveier og med modulbaserte avdekninger som hindrer tilfeldig berøring eller kortslutning. 
Fordelinger prosjekteres som fordelinger i tavlekott, alternativt i avdekkede stålplateskap med 
direkte tilgang fra trafikkarealer. Fordelingen skal normalt stå i samme etasje som det areal den 
betjener. Alle underfordelinger skal ha enhetlig utførelse (farger, design og oppbygning). Fordelinger 
skal normalt bygges for usakkyndig betjening og skal utstyres med lys, bryter og stikk. Formkrav iht. 
NEK 439 skal bestemmes i samråd med Statsbygg. 

  

4.3.3.2 Kursopplegg til alminnelig forbruk 

Alle felleskurser for stikkontakter dimensjoneres for 16A belastning. Kurser og stikkuttak plasseres 
mht. en rimelig fleksibilitet, både aktuell bruksfleksibilitet og sannsynlige fremtidige 
funksjonsendringer. Byggets modulbredde hensyntas i relevante arealer. Nødvendig omfang 
ekstrauttak skal medtas i større rom, fellesrom, møterom, tekniske rom, telematikkrom, spesialrom 
etc., for å ivareta fleksibiliteten. Plassering av brytere, uttak, følere, reguleringsutstyr, brannklokker 
osv. skal anordnes slik at ikke unødig veggplass beslaglegges. 

Uttak for rengjøringsapparater skal dimensjoneres for maksimum 10 m apparatledning. Uttak for 
kaffetraktere og vannkokere skal være utstyrt med 2-polt justerbar tidsbryter 0-60min. 

Prefabrikkerte og pluggbare systemer for kursopplegg og fordeling skal vurderes 

4.3.4 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 

4.3.4.1 Fordeling til driftstekniske installasjoner 

 For krav til fordelinger, se 4.3.3. Nødvendig strømtilførsel (stigekabler og kurskabler) til 
driftstekniske systemer medtas. 

4.3.4.2 Kursopplegg til driftstekniske installasjoner 

Tilsvarende medtas kursopplegg til feltutstyr (VVS, bygningsteknisk og elektroteknisk). 
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4.3.5 Elkraftfordeling til virksomhet 

 4.3.5.1 Fordeling til virksomhet 

For krav til fordelinger, se 4.3.3. 

Fra brukers side skal det for de museumstekniske virksomhetene (lyd-, lys- og bildeteknikk) etableres 
en underfordeling med teknisk utstyr. I tilknytning til datarommet etableres UPS(brukerutstyr) med 
tilstrekkelig kapasitet for brukers databehov.   
  
4.3.5.2 Kursopplegg til virksomhet 

 Nødvendig strømtilførsel (kursopplegg og uttak) for virksomhetstilknyttet utstyr medtas. 
Spenningssystem tilpasses virksomhetens utstyr. 

Kursopplegg i datarom legges til rette for installasjon av UPS. Dersom bygget ikke har sentralisert 
UPS, skal underfordelingen forberedes for enkel tilkobling og etter installasjon av UPS. 

4.4 Lys 
4.4.2 Belysningsutstyr 

Belysningsanlegg dimensjoneres og prosjekteres i henhold til aktuelle publikasjoner fra Lyskultur. 
Nødvendige belysningsanlegg medtas for bygningen. Belysningen skal medvirke til et godt, levende 
og inspirerende arbeidsmiljø. Dette skal kombineres med et generelt krav om energieffektiv 
belysning og god synsergonomi for arbeidsfunksjoner. Kursoppdeling og betjening av lysanleggene 
tilpasses romfunksjon og energi-økonomisering. Det skal generelt være lokal styring av 
belysningsanleggene. For arbeidsrom skal belysningen være plassorientert allmennbelysning, supplert 
med plassbelysning for spesielle behov. For kontorarbeidsplasser skal det generelt tas hensyn til bruk 
av dataterminaler/PC’er. For arkiv mm. medtas plassorientert/funksjonstilpasset allmennbelysning. 
For lager, kopirom med mer medtas jevn allmennbelysning. . Plassering av lysutstyr i magasinet skal 
tilpasses innredningen slik at det oppnås gode lysforhold i alle deler av magasinet. Belysning i 
publikums-/felles-/vrimlearealer skal være fleksibel og tilpasset arkitektur/utsmykning. Nattlys 
ivaretas. 
Det skal legges særskilt vekt på utforming av belysning i utstillingslokalene. Her må det benyttes 
lyskilder som i minst mulig grad skader utstilte gjenstander. Samtidig skal belysningen bidra til å 
fremheve utstillingen på best mulig måte. Riktig fargegjengivelse, tilstrekkelig lys, riktig- og fleksibel 
plassering er viktige momenter når lys skal prosjekteres. 
I eksisterende bygg som blir berammet av prosjektet og ombygging, må lysekroner vurderes 
rehabilitert med tanke på vernestatus. 
  
Det skal benyttes lyskilder med god fargegjengivelse (fargegjengivelseindeks Ra > 80) og med høy 
lysytelse. Fargetemperatur velges ut fra rommets funksjon. Standard utførelser benyttes og antall 
typer begrenses. Lysarmaturer skal være montasjevennlige med enkel tilkobling, og 
vedlikeholdsvennlighet. 
  
Kursoppdeling og betjening av lysanleggene tilpasses romfunksjon og energiøkonomisering. Det skal 
generelt være lokal styring av belysningsanleggene. Den lokale styringen skal primært utføres etter 
prinsippet manuell på/av og automatisk (tilstedeværelsesdeteksjon) av. For enkelte områder (bl.a. 
korridorer) kan det som tillegg eller alternativ være sentral styring (for eksempel for nattlysstyring). I 
møterom skal styring av belysning være tilpasset bruk av AV-utstyr og lystavler. I områder som 
effektivt kan nyttiggjøre seg dagslys skal det medtas dagslysmålere for styring av lys. Det skal 
etableres lysstyring basert på tilstedeværelse i magasinet, lager, kopirom m.m. Styringssystemer skal 
koordineres mot eventuelle bus-anlegg, sentral driftskontroll m.m. 

4.4.3 Nødlysutstyr 
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Visuelt ledesystem for rømning skal ivaretas iht. risikoklasse og brannklasse, samt 
nødvendige tilleggssystemer for arbeidsplasser iht arbeidstilsynets krav og dimensjoneres og 
prosjekteres i henhold til aktuelle publikasjoner fra Lyskultur. 

Valg av system for bruk av etterlysende eller elektrisk baserte visuelle ledesystemer gjøres etter en 
teknisk/økonomisk vurdering. 

Elektrisk baserte ledelys skal kobles opp mot UiO driftssentral, og det bør integreres med UiOs 
overordnet presentasjonssystem/visualiseringssystem med status og alarmer. 

4.5 Elvarme 
4.5.0 Generelt 

Elvarmeanlegg benyttes hovedsakelig til å dekke oppvarming av sekundær arealer, barfotområder og 
i områder der det ikke er ønskelig med vannbåren varme. 

I bygg med areal over 500m2 skal det i utgangspunktet benyttes oppvarming som åpner for 
alternative energikilder. Heldekkende elvarmeløsning kan kun velges etter nærmere avtale med 
Statsbygg. 

Aktuelle anlegg for elvarme: 

• Varmeovner (gulv, vegg, tak) 
• Varmeelementer for innbygging (varmekabler, flatvarmeelementer) 
• Varmekabler ifm. sluk på tak og i takrenner og taknedløp 
• Elvarme på tappevannsledning 

Elvarmeanlegg skal tilrettelegges for sentral styring. Anleggsoppdeling skal foretas i henhold til 
brukstid, så det skal legges til rette for periodisk temperaturstyring over døgnet, samt i helger og 
ferier. 
Forholdene skal legges til rette for optimal drift mht. effekttopper, nattsenking osv. For anlegg 
basert på individuell regulering skal det legges vekt på brukervennlighet og tilgjengelighet. 

4.5.2 Varmeovner 

Varmeovner basert på direkte el-tilknytning tas med kun i vindfang (luftgardin) og i spesielle tilfeller 
(sekundære rom) der det ikke er ønskelig med væskeførende installasjoner (bla. arkiv, magasiner o.l.). 

4.5.3 Varmeelementer for innebygging 

Varmekabler medtas (som alternativ til vannbåren varme) i gulv ifm. inngangspartier, i barfotarealer 
(dusj og garderober) og toaletter. 

4.5.4 Vannvarmere og elektrokjeler 

For vannvarmere og elkjeler, se kap. 3. 

4.5.9 Annen elvarme 

Eventuell varmekabel for bibeholdelse av tappevannstemperatur avklares med Statsbygg og RIV. I 
tillegg kan det være aktuelt med supplerende elvarm f.eks. på tappevannsledninger. 

4.6 Reservekraft 
4.6.0 Generelt 

Omfatter nød- og reservekraft for bygningsdrift og for virksomhet i bygningen. 

4.6.1 Elkraftaggregater 

For å sikre byggets strømforsyning for å opprettholde klimatisering medtas det reservekraft aggregat. 
Men behovet skal også sees på etter det er gjennomført en risikoanalyse (se YT-RIE), med 
vurderinger om å installere reservekraftaggregat(er). Størrelse på rom og reserveaggregat avklares i 
skisseprosjekteringen. Aggregatene skal ha automatisk oppstart og skal kunne synkroniseres mot det 
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offentlige nettet. Hovedhensikten med aggregatene kan være å sikre klimatiseringen og sikkerheten 
for bygget ved nettutfall. Det skal i samråd med byggherre og bruker vurderes hvorvidt det skal tas 
høyde for full eller redusert drift ved nettutfall. Aggregatene skal plasseres i egne rom, et rom for 
hvert aggregat og utstyres med en størst mulig driftssikker kjøling, fortrinnsvis luft. Komplett 
installasjon inklusive kontrolltavle, drivstoff, eksos og kjøleanlegg. 

4.6.2 Avbruddsfri kraftforsyning 

Det bør medtas sentrale UPSer for forsyning av datautstyr, automatikksentraler etc. Omfang 
vurderes nærmere tidlig i forprosjektfasen, spesielt med krav til størrelse på rom og kapasitet på 
UPS. Det skal vurderes redundante løsninger for deler av forsyningen. Det skal også vurderes 
separate UPSer for sikkerhetsanlegg og øvrig elektronikk. 

4.6.3 Akkumulatoranlegg 

Omfatter også utstyr for ladning fra eventuelle solceller. 
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5 Tele og automatisering 

5.0 Generelt 

Generelle krav til de ferdige elektrotekniske installasjonene og prosjekteringen av dem i kap. 5 og 
kap. 7 pkt. 7.5 er beskrevet i Statsbyggs PAer. Videre skal installasjonene utføres etter NEK 700. 

Alle installasjoner omtalt i postene skal leveres komplette og funksjonsdyktige - ferdig kvalitetssikret 
- innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjøring, og funksjonsprøving, 
uttesting, innregulering, ferdig merket og dokumentert, inklusive FDV-dokumentasjon og 
brukerveiledninger. 

Behovet for “kursopplegg” (kabling, terminering, patching) beskrives sammen med det aktuelle 
anlegget, f.eks. beskrives kursopplegg for brannalarm under pkt. 54.1 Brannalarm (ABA). 
Reserveplass/kapasitet 
Det skal som et utgangspunkt medtas reservekapasiteter etter følgende fordeling ved 
byggets overtakelse: 
• Kabelføringer – ca. 25% 
• Reserve branngjennomføringer – ca. 10% 
• Kapasitet på kjøling i rom for teleanlegg – ca. 50 % 
• Telefordelinger og rack – ca. 25% 
• Område- og bygningsstamkabling – ca. 25% 
• Brannalarmsentral – ca. 25% 
• Brannsløyfer – ca. 25% 
• Alarmkurser – ca. 25% 
• AV-rack – ca. 25% 
  
Installasjoner etter Fagspesifikasjoner til Uninett avklares med UiO. 
Innvendig i hele bygget skal det være god mobiltelefondekning. 
Alle interne etasjefordelere skal sikres med UiOs adgangskontroll eller låssylinder type Trio 
5537/5506 (telematikkrom nøkkel, V51500, C276) som leveres av UiO. 
For å få en best mulig optimal ytelse på datanettet skal det benyttes samme leverandør av datakabel 
(kopper), patchpaneler med RJ45 uttak og vegguttak. Alle komponenter skal være 3P (3-part) 
sertifisert, og det skal gis systemgaranti for PL (permanent link) etter fullført installasjon. 
Gjeldende PAer for kap. 5 er: 

• PA 5431 Adgangskontroll og innbruddsalarm, 07.08.2009 
• PA 5531 ITV og VMD, 07.08.2009 
• PA 5551 Rom-, akustikk og elektroakustisk anlegg, 01.10.1997 
• PA 5601 Automasjon og SD-anlegg, 25.05.2012 

Disse PAene ligger på www.statsbygg.no og blir ikke lagt ved som vedlegg. 

5.1 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 
5.1.0 Generelt 

Egne tekniske rom, skap, rack osv. og føringsveier for tele- og automatiseringsinstallasjonene skal 
avklares på et så tidlig stadium at nødvendig plass blir avsatt og hensiktsmessig plassering ivaretatt. 
Evt. felles rom, skap, rack osv med elkraft eller andre funksjoner skal vurderes mht. EMC-forhold. 
Så vidt mulig skal tele-, data, AV- og automatiseringsutstyr søkes unngått plassert i nærheten av 
kraftfordelinger, kraftføringer, motorer o.l., for å ivareta et så godt elmiljø som mulig. 
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5.1.1 Systemer for kabelføring 

For krav til Systemer for kabelføring se pkt. 4.1.1. 

Det forutsettes generelt egne føringsveier/systemer for tele- og automatiseringsanleggene, dvs. 
adskilt fra føringsveier for elkraft. I områder det likevel kan være aktuelt med forlegning på felles 
kabelstige, skal det opprettes mekanisk og elektrisk skille mellom kabler for ulike formål. Forøvrig se 
kap. 4 pkt. 4.1.2. 

5.1.2 Jording 

I skisseprosjekt skal det foretas en foreløpig vurdering om signal referansejord (SRE, SRJ) er 
påkrevet for bygget. 

Sikkerhetsjord ivaretas iht. kap. 4.1.2. 

5.1.4 Inntakskabler for teleanlegg 

Inntaktskabler for teleanlegg skal ha overspenningsvern. det henvis til Unitnetts krav om inntak og 
inntaksrom 

5.1.5 Telefordelinger 

Telefordelinger medtas med størrelse og basert på behov for etterfølgende anleggsdeler. Det 
henviser til Uninett sine kravspesifiksjoner UFS103. 

Sterkstrømsforsyning og behov for klimaregulering og sikkerhet i drift ivaretas. 

5.2 Integrert kommunikasjon 
5.2.1 Kabling for IKT 

Det skal medtas et felles kablingssystem for informasjonsteknologi (”strukturert kablingssystem” ) 
for bygget, dekkende for telefoni og data, iht. minst EN 50173 Class Ea link. I skrivende stund anses 
et Category 6A system som et naturlig valg. Brukeren UiO ønsker ikke skjermet IKT-kabling. SM 
fiberkabel benyttes som stam/stigeledninger mellom switcher. Valg av konnektortype skal avklares 
med bruker. 

RIE skal i samarbeid med KHM/UiOs IKT-avdeling og Statsbygg utvikle en nettverksarkitektur for 
bygget. 

Det medtas generelt 2 uttak pr. arbeidsplass, 1 til telefon og 1 til data. I utstillingsarealer, 
undervisningsrom, laboratorier, felles teknisk avdeling etc. medtas et brukerspesifisert antall uttak. 
Det skal være trådløs dekning i alle fellesarealer og vrimleområder. Herunder utstillingsarealer, 
møterom, undervisningsrom, auditorium, sittegrupper med mer. 

5.2.2 Nettutstyr 

Aktivt nettverksutstyr og datautstyr er brukerutstyr. Aktivt nettverksutstyr som er nødvendig for 
bygningsmessig drift og sikkerhet skal inngå som del av de aktuelle anleggene. 

5.2.4 Terminalutstyr 

5.3 Telefoni og personsøkning 
5.3.2 Systemer for telefoni 

UiOs IP-baserte telefonsystem skal benyttes. Dette må beskrives i nært samarbeid med UiO. 

Krav til det passive telefonnettet (kabling og terminering uten tilknyttet endeutstyr) beskrives i kap. 
5, pkt. 5.2. 

5.3.4 Systemer for porttelefoner 

Må avklares med UiO. 

5.3.5 Systemer for høyttalende hustelefoner 
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Må avklares med UiO. 

5.3.6 Systemer for personsøkning 

Må avklares med UiO. 

5.4 Alarm- og signalsystemer 
5.4.0 Generelt 

Museet forvalter til en hver tid store verdier. Tidvis vil museet også låne inn 
kunstgjenstander/samlinger fra internasjonale museer. Utlånere stiller stadig strengere krav til 
museers sikringsanlegg. Det skal derfor vektlegges gode sikringsanlegg både mot brann, tyveri og 
hærverk. Alarmanleggene skal være sikret med lokal eller sentral UPS. For brannalarmanlegget 
henvises det til gjeldende regler og forskrifter. Innbruddsalarm, adgangskontroll og ITV anlegg skal 
kunne fortsette i normal drift i minimum 12timer etter et strømbrudd. 

5.4.2 Brannalarm 

Bygget skal være overvåket av et automatisk, adresserbart brannalarmanlegg (ABA). ABA-anlegget 
skal utføres i henhold til gjeldende brann- og byggeforskrifter og i samråd med det lokale 
brannvesen. 
Integrering til overordnet presentasjonssystem skal kunne foreta alle nødvendige ut- og innkoblinger 
av detektorer/sløyfer fra sentralt betjenings sted. Og integrering mot SD-anlegg og bussystemer skal 
vurderes. 
Særlig i bygninger i risikoklasse 5 og 6 kan det være aktuelt at ABA-systemet tilknyttes system for 
talevarsling. I bygg med ukjent publikum eller der store menneskemengder kan oppholde seg, skal 
talevarsling vurderes. Talevarsling skal benyttes også i områder der man skal kunne ha en generell 
beskjedgivning over høyttaleranlegg. Som alternativ eller supplement kan detektorsummere og il 
alarmklokker benyttes. Evt. behov for tilleggs varsling med alarmlamper for hørselshemmede eller 
på steder med stor bakgrunnsstøy, f.eks. i tekniske rom, skal utredes (evt. automatisk stopp av 
støykilde og lydanlegg). Utvendig alarmklokke/lampe skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Valg av detektorer vurderes i de enkelte rom ut fra ønske om tidlig varsling og minimalisereing av 
uønskede alarmer. Spesielle former for aspirasjonsdetektorer kan her være aktuelt å vurdere. 
ABA-systemet skal normalt kunne leveres med I/O-enheter med analoge/digitale innganger for 
ulike brytere, givere, følere, sensorer, og reléutganger for å aktivere styrefunksjoner, f.eks. styre 
branndører, røykventilasjon etc. I auditorier skal brannalarmanlegget overstyre generelt lydanlegg og 
lysdemperanlegg. 
Automatisk brannalarm varsles lokalt til døgnvakt, personsøker, evt. til tjenesteboliger, offentlig 
brannvesen og/eller til godkjent alarmstasjon. Det skal avklares i hvert enkelt tilfelle hvilken 
tilknytning som er nødvendig og ønskelig 

5.4.3 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 

Omfang skal ses i sammenheng med planløsninger, reelt behov for sikring, øvrige sikringstiltak 
(bygningsmessig etc.), og rutiner for håndtering av sikring. Som grunnsikring skal bygningens skall 
opp til 4 m over bakkeplan / tilgjengelig plan alarmsikres av AIA, ved glassknusedetektorer på 
vinduer, og åpen/lukket-indikasjon på åpningsbare vinduer, luker og dører. Som detektor for dører 
benyttes normalt magnetkontakter. Som detektor for vinduer benyttes glassbruddsdetektorer for 
vibrasjon pålimt vinduer, evt. tak-/ veggmonterte båndpassfiltre for deteksjon av glassknusing. 
Automatisk innbruddsalarmanlegg (AIA) vurderes basert på komponenter innen eventuelt valgt 
bus-system, og integreres evt. med dette. Utførelse skjer i samsvar med tekniske bestemmelser i 
FG-regelverket så langt dette passer. Dekningsomfang skal være nøkternt, og følger ikke 
nødvendigvis FG-regelverket, siden UiO er selvassurandør. 

Det skal medtas komplett AIA-anlegg, inklusive detektorer, kodeforbikoblere, evt. alarmklokker og 
kabling. Alarm formidles til egnet svarsted (personsøker hos driftspersonell, vaktselskap etc. slik 
dette velges). 
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Overfallsalarm vil være byggutstyr dersom det er aktuelt, men knyttes opp mot 
innbruddsalarmanlegget. 

Adgangskontrollanlegg for bygget skal medtas, men nødvendig utstyr i dører (lås, beslag og 
dørautomatikk). Det forutsettes at RIE er en aktiv deltaker i prosjekteringen sammen med bruker 
slik at sikkerheten og brukervennlighet blir så god som mulig. 
Dørsignal medtas som integrert del av porttelefonanlegg. 
Se for øvrig kap. 1, pkt. 1.5. 

5.4.5 Uranlegg og tidsregistrering 

5.4.9 Andre deler for alarm og signal 

• Alarmer for kjøle-/fryserom medtas 
• Alarmer for HC-toaletter medtas, alarmsignaler må kunne mottas og oppfattes til de tider 

da bygningen er i bruk. 
• Heisalarm medtas for heis (til alarmmottak). 

  

5.5 Lyd- og bildesystemer 
5.5.2 Fellesantenner 

Eventuell tilknytning til kabel TV-konsesjoner samt internt nett og kursopplegg er brukerutstyr. 

5.5.3 Internfjernsyn 

ITV-anlegg skal medtas for bygget i henhold til konklusjoner av sikkerhetsanalyse. 

ITV-anlegget er brukerutstyr. Det skal planlegges for plass til egen lagringsenhet, felles 
brukergrensesnitt med innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegget skal avklares. 

Ved hovedinnganger, bi-innganger og publikumsområder skal det legges tilrette med røranlegg for 
kamerakontroll. Røranlegg leveres av byggherre. Det planlegges i utgangspunktet for en IP-løsning, 
og det stilles krav til god lysfølsomhet, samt minimum 2-3 megapikslers oppløsning. Analog 
teknologi skal ha minimum 540-linjers kamera. Evt. analogt alternativ begrunnes og legges frem for 
bruker og byggherre. Sentralutstyret, kameraveksler og skjerm forutsettes plassert i 
resepsjonen/sikkerhetsvakt. 

5.5.4 Lyddistribusjonsanlegg 

Teleslynge: “Rom i publikumsbygning der kommunikasjon med publikum er forutsatt muliggjort 
ved hjelp av forsterker og høyttalersystem skal være utstyrt med teleslynge. Rom med teleslynge skal 
ved inngangen være tydelig merket for å gjøre oppmerksom på at slikt anlegg er installert.” 
Skrankeslynge medtas i publikumsrettede skranker. Øvrige behov for løsninger for hørselshemmede 
i forbindelse med utstillingene er brukerutstyr og medtas etter vurdering av løsninger for 
publikumsvirksomheten. 

  

5.5.6 Bilde- og AV-systemer 

Det skal for bygget medtas et byggautomatiseringsanlegg med automatikk komponenter/feltutstyr, 
for overvåking, styring og regulering av varme, ventilasjon, kjøling og andre tekniske anlegg. 
Anlegget skal knyttes opp mot UiO toppsystem som p.d.d. er av typen Niagara fra GK, det vil si at 
det kommuniserer fult ut med dette. Det skal også inn ett energioppfølgingssystem, se 5.7. 

SD-anlegget skal baseres på eller integreres med valgt bus-system og benytte åpne 
kommunikasjonsprotokoller så langt mulig. Det benyttes generelt DDC-utstyr og autonome 
undersentraler. 

Funksjon og styring, alarmer og varsler skal avklares med Statsbygg og UiOs eiendomsavdeling. 
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SD-anlegget skal ivareta full styring, regulering og overvåking av de tekniske installasjonene. Det 
krever at SD-anlegget må kunne kommunisere og utveksle informasjon med utstyr fra ulike 
leverandører, noe som forutsetter bruk av standardiserte og åpne protokoller. 

Se forøvrig PA 5601. 

5.6 Automatisering 
5.6.2 Sentral drftskontroll og automatisering 

Det skal for bygget medtas et byggautomatiseringsanlegg med automatikkomponenter/feltutstyr, for 
overvåking, styring og regulering av varme, ventilasjon, kjøling og andre tekniske anlegg. Anlegget 
skal knyttes opp mot UiO toppsystem som p.d.d. er av typen Niagara fra GK, det vil si at det 
kommuniserer fult ut med dette. Det skal også inn ett energioppfølingsystem, se 5.7. 

SD-anlegget skal baseres på eller integreres med valgt bus-system og benytte åpne 
kommunikasjonsprotokoller så langt mulig. Det benyttes generelt DDC-utstyr og autonome 
undersentraler. 

Funksjon og styring, alarmer og varsler skal avklares med Statsbygg og UiOs eiendomsavdeling. 

SD-anlegget skal ivareta full styring, regulering og overvåking av de tekniske installasjonene. Det 
krever at SD-anlegget må kunne kommunisere og utveksle informasjon med utstyr fra ulike 
leverandører, noe som forutsetter bruk av standardiserte og åpne protokoller. 

Se forøvrig PA 5601. 

5.6.3 Lokal automatisering 

Det skal monteres solavskjerming på fasaden, se kap. 2.3.7. 
Værstasjon, solføler, nødvendig automatikk, kabling, kobling, programmering. Manuell styring i alle 
rom i tillegg til sentralstyring. Se også kap. 5.6.4. Det skal leveres 1 vind/solføler per fasade, med 
gruppevis styring. Lamellene skal styres for å slippe inn optimalt med dagslys. For service og 
vedlikehold skal det være pluggbare kontakter på utsiden av fasaden. 
Det medtas automatiske døråpnere i publikumsarealer og øvrige steder der dører krever større 
åpnekraft enn 20N. 
  

5.6.4 Buss-system 

Et bussanlegg for lysanlegget skal være av typen Dali, da dette skal kommunisere med SD-anlegget 
for energioptimalisering. Bussanlegget kan da også styre persienneanlegget. Bus for ventilasjon skal 
være Bac-net, og man programmerer anlegget til å virke med lavest mulig energiforbruk gjennom 
året. SD-anlegget må få beskjed om tilstedeværelse i soner og stilling av persienner for å oppfylle 
dette funksjonskravet. 

5.6.9 Andre deler for automatisering 

Styring av eventuelle varmekabelanlegg for innganger mv (jf. Kap. 4.5) er forutsatt å skje via 
SD-anlegg/bus. 
Varmekabler for taknedløp og sluk (jf. Kap. 4.5) er forutsatt selvregulerende. 

5.7 Instrumentering 
5.7.0 Generelt 

Det skal energi- og effektmåling i bygget, følgene målinger medtas: 

• Det skal alltid foretas på hovedinntak for el (og fjernvarme hvis aktuelt) 
• Skal det være mulig med separat måling for energiforbruk til varmt tappevann 
• Det skal monteres energimålere på alle hoved- og delkurser i varme- og kjøleanlegg 
• Videre skal det etableres separat måling av el-energi til lys og utstyr i alle underfordelere 
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• Elektrisk energi til for eksempel heiser, kjøle-/ varmepumpeanlegg, og ventilasjonsanlegg 
måles separat 

Bygningen vurderes også inndelt i hensiktsmessige soner/ arealer ut i fra energiflyten slik at det gir 
god “sporbarhet”. Hele målerstrukturen (elektrisk og termisk) knyttes opp mot et overordnet 
energioppfølgingssystem. Hele målestruktur gjennomgås tidlig i forprosjekt. Alle forbruksmålere skal 
utstyres med elektronisk overførbar protokoll (målerstander, timesverdier etc. ). 
Konfigurering/idriftsettelse av målerpunkter/nettverkskontrollenhet mot felles EOS-database skal 
koordineres og iverksettes, med mindre annet er avtalt, etter avtale med UiO EA og Statsbygg.   
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6 Andre installasjoner 

6.0 Andre installasjoner, generelt 

6.1 Prefabrikkerte rom 

6.2 Person- og varetransport 
6.2.1 Heiser 

Det skal medtas tilstrekkelig antall heiser for å dekke transportbehov for publikum, ansatte og 
generell varetransport samt ivareta universell tilgjengelighet. Teknisk forskrift følges som et absolutt 
minimum. 

Antall, plassering og størrelse gis i transportanalysen som gjennomføres i skisse- og forprosjekt. 

Størrelse på heissjakter dimensjoneres etter ISO/DIS 4190-1. 

6.2.2 Rulletrapper 

6.2.3 Rullebånd 

6.2.4 Løftebord 

6.2.6 Kraner 

6.2.7 Fasade- og takvask 

6.3 Transportanlegg for småvarer mv 
6.3.0 Generelt 

6.3.1 Dokument- og småvaretransportører 

6.3.2 Transportanlegg for tørr og løs masse 

6.3.9 Andre transportanlegg for småvarer 

6.4 Sceneteknisk utstyr 
6.4.0 Generelt 

I utstillingsarealene er det tenkt en fleksibel tekniski nfrastruktur med sceneteknisk utstyr som 
omfatter alt av lyd, lys, bilde og tekstiler som har behov for oppheng. Se nærmere omtale under kap. 
0.2 Utstillinger.Det er viktig at omfanget av scenetrekk, type trekk, faste punkter og gulvteknikk blir 
angitt i form av vekt, styring og mengde. 

Inndekning skal også beskrives som en del av sceneteknisk utstyr. 

Lydtekniske anlegg 

De lydtekniske anleggene for utstillingsbruk er brukers ansvar med unntak av de elementer som må 
være del av de sikkerhetsmessige anleggene. Kursopplegg/røropplegg til de lydtekniske anleggene tas 
med som en del av byggutstyret. 

Lystekniske anlegg 

De lydtekniske anleggene for utstillingsbruk er brukers ansvar med unntak av de elementer som må 
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være del av de sikkerhetsmessige anleggene. Kursopplegg/røropplegg til de lydtekniske anleggene tas 
med som en del av byggutstyret.  Det skal legges til rette med tekniske rom med tilstrekkelig kjøling 
samt krafttilførsel til lys/dimmeranlegg. 

Bildetekniske anlegg 

De bildetekniske anleggene som skal benyttes i utstillinger er brukers ansvar. 
Kursopplegg/røropplegg til de bildetekniske anleggene tas med som en del av byggutstyret. 
  

6.5 Avfall og støvsuging 
6.5.0 Generelt 

6.5.1 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall 

Det leveres og monteres et komplett avfallsanlegg basert på 
A container med kap. m³. 
B manuelt styrt søppelkomprimator med kap. m³. 
C automatisk styrt avfallsbehandlingsanlegg med tilhørende nedkastluker, transportrør, kværner, 
komprimator, beholder etc. kap. m³. 

6.5.2 Sentralstøvsuger 

Det leveres og monteres et komplett sentralstøvsugeranlegg basert på plastrør (stålrør). 
Anlegget er forutsatt som tørranlegg (våtanlegg) med skjulte (åpne) rørføringer. 
Start/stoppfunksjonen av anlegget (styres av tidsur) styres av aktive sugekontakter med signalkabel 
fra styresentral og frem til hver sugekontakt. 
Brukersamtidighet er forutsatt til  personer. 
Sugekontakter er i metall og plasseres i gulv eller vegg, avhengig av arealenes bruksområde. 

6.5.3 Pneumatisk søppeltransport 

6.5.9 Andre installasjoner for avfall og støvsuging 

6.6 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 
6.6.0 Generelt 

6.7 Løs spesialutrustning for virksomhet 
6.7.0 Generelt 

6.9 Andre tekniske installasjoner 
6.9.0 Generelt 
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7 Utendørs 

7.0 Utendørs, generelt 

Det vises generelt til NS3420 i alle utendørsposter. 

Utearealer 

Det skal prosjekteres en helhetlig planløsning for utearealer/parkanlegg i godt samspill med nytt 
museumsanlegg bestående av fredet bygning (med evt. modifikasjoner) og nytt tilbygg. Det nye 
anlegget skal være optimalisert med hensyn til tomtens beskaffenhet; topografi, lokalklima, 
eksisterende naturkvaliteter og økologiske verdier. Viktige fokusområder vil være et effektivt og 
robust trafikksystem med hensiktsmessig parkeringsløsning, sirkulasjonsflyt, god atkomstsituasjon 
med av- og påstigningsplass for busser og andre kjøretøy, innbydende forplass, utendørs utstillings- 
og aktivitetsområde, uteservering i forbindelse med publikumskafeen, samt attraktivt utformet 
grøntanlegg. 

Adkomst/ Trafikk/ Parkering 

Det er vesentlig å finne løsninger som ivaretar prosjektets behov for velfungerende trafikal 
infrastruktur og parkeringsdekning. Museet har de siste 20 år hatt besøkstall varierende mellom 
390.000 - 450.000, og det er forventet en økning på minst 50 % i forhold til dette. Hovedtyngden av 
besøkende ankommer med turistbusser, og i høysesongen må anlegget derfor håndtere et stort 
antallbusser samtidig. Det må prosjekteres et rasjonelt trafikalt system for dette. Det skal etableres 
av-/ påstigningsplass for busser og andre kjøretøy, i hensiktsmessig nærhet til hovedatkomst. Av-/ 
påstigningsplass skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Bussene skal om mulig parkere på 
fjernoppstilling innenfor tomt, eller på annet sted for fjernoppstilling HC-parkeringsplasser må 
plasseres i kort avstand fra hovedinngang. Det bør vurderes om ny avkjøring fra Bygdøy Kapellvei 
kan gi en mer lempelig trafikkavvikling. Løsningene her må avstemmes medPlan- og 
byggningsetaten (Oslo kommune) som del av arbeidet med ny reguleringsplan 

Tilgang for busser og biler skal kunne kontrolleres fra den lokale vaktsentral gjennom styring bom/ 
porter/ pullerter. 

Det skal etableres felles varemottak med lasterampe for gjenstandsbehandling og for driften i bygget. 
I forbindelse med varemottaket skal det etableres avfallsstasjon iht. gjeldende retningslinjer fra Oslo 
kommune. (Henvisning s.18 i Grunnlagsdokument) 

Det skal anlegges følgende antall parkeringsplasser: 

Buss: 20 plasser 

Bil: 75 plasser 

HC: 5 plasser 

El-Bil: 15plasser 

Taxi: 5 plasser 

Sykkel – P: 50-100 plasser 

  

Eksisterende landskapstrekk og naturelementer 
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Vikingskiphusets områder er omfattet av fredningen av Bygdøy kulturmiljø som sone B, jfr. 
Forskrift om fredning av Bygdøy Kulturmiljø §9. Fredningen gjelder landskapstrekk, naturelementer, 
byggverk, anlegg og andre kulturminner. For sone B er det et lempeligere regime så lenge endringer 
skjer i tråd med fredningen og som ledd i utvikling av området som museum. Hva landskapstrekk og 
naturelementer angår, oppfordres det til ivaretagelse av vegetasjon i randsone og naturlig 
kolleformasjon med eksisterende trær. Kollen er del av tomtens topografi/ geologi som gir særpreg 
og karakter, samt er et kontrasterende element til det omkringliggende kultiverte anlegg. Videre 
anses både den vegetasjonskledde kollen og randvegetasjon å være en ressurs i et byøkologisk 
perspektiv. 

Sentrale føringer for utomhusanleggenes utforming ligger ellers i kap. 0 Funksjonsbeskrivelse og kap 
1 Tverrfaglige føringer, herunder:   

Utendørs utstillings- og aktivitetsområde (kap. 0.2 Utstillinger) 
«Uteområdet skal være en integrert del av museets publikumstilbud og utstillingsareal. Her legges det til rette for 
rekonstruksjonsmiljø som kan inneholde for eksempel utendørsscene, vikingkaupang, skip, vikinglekeplass osv. Det 
må være mulighet for bruk av vann og ild, smie, matlaging, perlemakerverksted, tjærebrenning m.v. Uteområdet skal 
ligge innenfor billettsperren og må derfor være avgrenset» 

Perimetersikring (kap. 1.5 Sikkerhet) 
 «Museumsområdet skal fysisk avgrenses slik at utendørs utstillings- og aktivitetsområde kommer innenfor 
perimetersikringen. Det etableres fysiske skiller rundt de lukkede områdene. Det er viktig at de fastsatte 
sikkerhetsstandene kan kombineres med kravene til anleggets arkitektoniske utforming (jfr. kap. 1.2.1) på en god 
måte. Porter/pullerter eller andre kjøretøyavvisende tiltak skal hindre kjøretøytrafikk i de områdene som er åpne for 
syklende og gående. Området mellom perimetersikring og bygning skal være enkel å kontrollere med TV-overvåking». 

 

7.1 Bearbeidet terreng 
7.1.0 Generelt 

7.1.1 Grovplanert terreng 

7.1.2 Drenering 

7.1.3 Forsterket grunn 

7.1.4 Grøfter og groper for tekniske installasjoner 

7.1.9 Annen terrengbehandling 

7.2 Utendørs konstruksjoner 
7.2.0 Generelt 

7.2.1 Støttemurer og andre murer 

7.2.2 Trapper og ramper i terreng 

7.2.3 Frittstående skjermtak, leskur mv 

7.2.4 Svømmebassenger mv 

7.2.5 Gjerder, porter og bommer 

7.2.6 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner 

7.2.7 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 

7.2.9 Andre utendørs konstruksjoner 

7.3 Utendørs røranlegg 
7.3.0 Generelt 

Utendørs VVS omfatter komplett utvendig ledningsnett (overvann/spillvann/forbruksvann), 
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inklusive kummer, forankring og tilknytning. 
 
Det må medtas teknisk infrastruktur for utendørs vanni forhold til markeder(butikk), utstillinger og 
andre aktiveiter (se kap. 0.2 Utstillinger) 
 

Spillvann: 

Spillvann fra bygget skal tilknyttes offentlige avløpsledninger. 

Overvann: 

Avløpsvann fra takavvanning skal løses innenfor egen tomt. Det er opp til totalentreprenøren i 
samarbeide med kommunale myndigheter å finne frem til en løsning som kan aksepteres. For 
utendørs sanitær følges VA-NORM og lokale retningslinjer. 

Ledningsnett: 

For spillvanns- og overvannsledninger i grunnen utvendig benyttes: 

• Glatte PP-rør med integrert ring etter SN8-NS-1852-1/NS3630 i dimensjonene 100 mm til 200 
mm. PP-deler i hht ISO S-Serie. For dimensjonene 250 mm til og med 400 mm 
PP-dobbeltveggede rør etter SN8-NBR-156/97. segmentsveiste deler SN8. 

Vannledning legges av duktilt støpejernsrør. 

Vannledning til sprinkleranlegg legges av duktilt støpejernsrør. 

7.3.1 Utendørs VA 

Alle kummer dypere enn 2200 mm skal ha godkjent nedstigningsanordning. 

Dersom kjøresterkt kumlokk, benyttes tett type med pakning inklusiv flytende ramme. styrke 400 
kN. 

7.3.2 Utendørs varme 

Alle utvendige rørledninger skal trykktestes, registreres og klargjøres i hht rutiner fra VA-etaten. 
Nødvendig vannmengde og trykk for sprinklerledning skal dokumenteres og kontrollregnes. 

7.3.3 Utendørs brannslokking 

7.3.4 Utendørs gassinstallasjoner 

7.3.5 Utendørs kjøling for idrettsbaner 

7.3.6 Utendørs luftbehandlingsanlegg 

7.3.7 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi 

7.3.8 Utendørs fontener og springvann 

7.3.9 Andre utendørs røranlegg 

7.4 Utendørs elkraft 
7.4.0 Generelt 

Det må også medtas teknisk infrastruktur utendørs ved utforming uteområde i forhold til 
markeder(butikk), utstillinger og andre aktiveiter (se kap. 0.2 Utstillinger) 

7.4.2 Utendørs høyspent forsyning 

Se kap. 4 pkt. 4.2.1 for tilknytning til offentlig energinett (elkraft). 

7.4.3 Utendørs lavspent forsyning 

Motorvarmeranlegg 
For eventuelle parkeringsplasser for biler med HC-parkeringstillatelse vurderes medtatt 
motorvarmeruttak. 
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Utendørs styringer 
Eventuelle utvendige varmekabler og snøsmelteanlegg skal styres over SD-anlegget. 
Ladeplasser for el-biler 
Forparkeringsplasser forbeholdt el-bilermedtas uttak for lading. 
  

7.4.4 Utendørs lys 

Utendørs belysning skal medtas i henhold til utendørs plan. Følgende områder skal dekkes: 

• adkomst innenfor tomtegrense 
• Uteområde i forhold til markeder(butikk), utstillinger og andre aktiveiter. 
• plasser og inngangsområde 
• parkbelysning på gangveier 
• parkeringsområder 

7.4.5 Utendørs elvarme 

Avhengig av mulighet for utvendig vannbåren gatevarme i inngangspartier skal det som alternativ 
vurderes elektrisk oppvarming i forbindelse med inngangsparti og eventuelt i forbindelse med HC 
oppstillingsplasser. 

7.5 Utendørs tele og automatisering 
7.5.0 Generelt 

Omfang av lyd og bilde (Brukerutstyr) ved uteområde i forhold til markeder(butikk), utstillinger og 
andre aktiveiter skal utredes. 

7.5.3 Utendørs telefoni og personskøing 

7.5.9 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering 

7.6 Veier og plasser 
7.6.0 Generelt 

Utforming og dimensjonering av veger og plasser skal utføres iht siste utgave av håndbok 017 “Veg- 
og gateutforming” og 018 “Vegbygging” fra Statens Vegvesen (se www.vegvesen.no). 
Oppbygning av kjøreveier skal tilfredsstille krav til hhv gangtrafikk og kjøretrafikk samt eventuell 
tilgang for vedlikehold og i tilfelle brann. 
Det stilles krav til universell utforming for adkomst til hele uteområdet. 
Se “Bygg for alle” fra Husbanken/Statens bygningstekniske etat (HO-3/2004). Se kapitlet om 
Romprogram med funksjonskrav – funksjonskrav for uteområde. 

7.6.1 Veier 

7.6.2 Plasser 

7.6.3 Skilter 

7.6.4 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv 

7.6.9 Andre deler for veier og plasser 

7.7 Parker og hager 
7.7.0 Generelt 

7.7.1 Gressarealer 

7.7.2 Beplantning 

7.7.3 Utstyr 

7.7.9 Andre deler for parker og hager 

7.8 Utendørs infrastruktur 
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7.8.0 Generelt 

7.8.3 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme 

7.8.4 Tilknytning til eksternt elkraftnett 

Leverandør av elkraft må informeres slik at tilknytning til offentlig energinett (elkraft) blir ivaretatt. 

7.8.5 Tilknytning til eksternt telenett 

Leverandør av kommunikasjonstjenester (telefon/bredbånd) må informere når ny kabel må trekkes 
inn i bygget. 

7.8.9 Andre deler for utendørs infrastruktur 

7.9 Andre utendørs anlegg 
7.9.0 Generelt 
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8 Akustikk 

8.0 Generelt 

Bygget skal generelt oppfylle klasse C i NS 8175:2012 “Lydforhold i bygninger, Lydklassifisering av 
ulike bygningstyper”, der dette byggeprogram eller RFP skjema ikke angir strengere krav. For 
romtyper som ikke er direkte definert i NS 8175 skal krav til sammenlignbare rom i NS 8175 
benyttes. For noen romtyper kan det i dette byggeprogram være definert hvilke krav fra NS 8175 
som skal benyttes. 

8.1 Utendørs støy 

For bygninger i støyende omgivelser skal vinduenes slagretning vurderes, slik at man får minimal 
refleksjon via åpent vindusglass til personer innendørs. Også utendørs arrangementer må hensyntas 
på linje med f.eks. trafikkstøy. 

8.2 Lydisolasjon 

Lydisolasjonskravene medfører generelt at skillevegger ikke kan avsluttes enkelt under nedforet 
himling. 

Alle etasjeskillere skal ha lydisolasjon lik kravet til det dimensjonerende rommet + 3 dB. For 
eksempel hvis romkravet angir krav til lydisolasjon på R’w = 48 dB, skal kravet til etasjeskilleren 
settes til R’w = 48 dB + 3 dB = 51 dB. For lydkrav over 60 dB i NS8175, gjelder ikke dette kravet. 
Generelt skal alle rom som produserer mer støy enn vanlig kontor vurderes med hensyn på 
planløsningen. For eksempel bør toaletter, laboratorier, verksteder, utstyrsrom og lignende ikke ligge 
nær støyømfintlige rom, spesielt kontorer hvor man kan forvente at døren vil stå åpen store deler av 
tiden. Eventuelt kan de støyende rommene anlegges med sluse for å hindre forstyrrelser. 
Fleksible veggløsninger må kunne dokumentere oppnådd lydreduksjon over lang tids bruk. Hvis 
ikke skal det tas høyde for en reduksjon i lydisolasjonen på minimum 5-10 dB. Veggløsningen må ha 
justerbare tettelister slik at gliper kan tettes med etterjustering. 
Dører med lydisolasjonskrav skal generelt ha faste terskler, unntatt der det er uttrykkelig behov for 
rystelsesfri trilling. Der det eventuelt monteres terskelfrie dører må bruker være oppmerksom på at 
lydisolasjonskravene ikke kan oppfylles. Ved valg av terskelfrie dører, samt skyvedører, skal 
reduserte krav til feltmålt lydreduksjonstall stilles i samråd med bruker og Statsbygg. 
Kopirom må vurderes spesielt med hensyn til støy. Rommet skal planlegges slik at det ikke blir 
liggende i direkte kontakt med støyfølsomme rom. Tilkomst til rommet bør være via dørløs åpning 
som er dempet/skjermet. Skriver skal være støysvak, og plasseringen i rommet må være slik at lyden 
kan dempes ytterligere ved bruk av skjermvegger/veggabsorbenter. Direktelyd skal ikke kunne 
slippe ut av rommet, og tidlige refleksjoner skal være dempet. Dersom rommet benyttes til mer enn 
vanlig kopiering/utskrift (hustrykkeri), vil støykrav i størrelsesorden R’w >48 dB være nødvendig, 
samt sluseløsning for dør, og vurdering av vibrasjon. 
Det er ikke satt lydkrav til spesielt støyende rom i dette byggeprogram. Det gjelder for eksempel 
støyende verksteder, laboratorier og lignende. Hensiktsmessige lydkrav vil være avhengige av 
planløsningen. Generelt bør tilstøtende rom ikke være støyfølsomme, men for eksempel andre 
støyende rom, rekvisitarom, kopirom, lagerrom, tekniske rom eller lignende. Kartlegging av 
støykilder og utarbeidelse av lydkrav er derfor en del av oppdraget til RIAKU og skal forelegges 
bruker og Statsbygg og godkjennes før endelig planløsning blir valgt. Minimumskrav er at rommet 
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skal prosjekteres som formingsrom angitt i kapittel 7 i NS8175. Dette innebærer at hvis verkstedet 
har andre oppholdsrom som tilstøtende areal, så må eventuelt gulv på grunn splittes, eller tungt 
flytende gulv må benyttes. 

8.3 Akustisk regulering 

Lydabsorpsjon skal fortrinnsvis foretas i tak. 

Alle rom der flere enn én person er forventet å arbeide/oppholde seg samtidig skal ha 
lydabsorberende himling med midlere absorpsjonskoeffisient større enn 0,6 (middel for 100-3150 
Hz). Dersom dette skal fravikes i utstillingsarealene(f.eks. ved overlys), vil dette stille krav takets 
geometri. Takflater uten absorbenter, parallelt med gulv må unngås. 

For kontorer skal byggdetaljblad “527.309 Lydregulering i kontorlokaler” legges til grunn i tillegg til 
NS 8175. Det innebærer blant annet at spesielle løsninger som f.eks. åpne kontorlandskap i de fleste 
tilfeller må ha mer absorbenter enn enkeltkontorer samt skjermvegger og “stille rom”. Det er blant 
annet også viktig at ikke bakgrunnsstøyen i kontorlandskap blir for lav. Lesesaler bør også betraktes 
som et kontorlandskap og prosjekteres deretter. 
Rom for tale (auditorier, undervisningsrom, større gruppe-/ møterom) må etterklang beregnes av 
akustiker og bør ha reflekterende felter som øker taletydeligheten, samt akustisk behandling av 
bakvegg for å unngå ekko. Nakne, parallelle flater og krumme flater som kan gi fokusering skal 
unngås. 
I auditorier og stort møterom med audiovisuell utrustning skal prosjektering av 
reflekterende/absorberende flater samordnes med prosjektering av elektroakustisk anlegg med 
hensyn til høyttalerplasseringer og lignende. Det vises til Statsbyggs prosjekteringsanvisning PA 
5551, rom-akustikk og elektroakustiske anlegg for generelle auditorier. 
Resepsjonsarealer må sikres gode akustiske forhold ved skjermvegger og absorbenter. For stor grad 
av åpenhet mellom resepsjoner og større foajéarealer har erfaringsvis ikke vært tilfredsstillende. 

8.4 Trinnlyd 

Ingen spesielle krav til trinndlydnivå utover NS 8175. Men utstillingsgjenstander skal ikke utsettes 
for vibrasjonsnivåer høyere enn Vpeak=1,0mm/s om ikke annet er spesifikt angitt. En kan forvente 
at nye grenseverdier vil komme fra parallellprosjektet med vibrasjonssikring av gjenstandenen. 

8.5 Tekniske installasjoner 

Oktavbåndsanalyse, jfr. tillegg A i NS 8175 skal legges til grunn ved vurdering av støy fra tekniske 
installasjoner. Det skal ikke forekomme forstyrrende lydkomponenter. Der det påvises forstyrrende 
lydkomponenter skal grenseverdiene skjerpes med minimum 5 dB. 
Støyende/vibrerende utstyr som kjøleaggregater, sentrifuger må kartlegges i detalj før konkrete tiltak 
prosjekteres og konkrete krav stilles. Støykravene gjelder “summen” av alle tekniske installasjoner. 
Heismaskin, ventilasjonsaggregater, kjøleaggregater og lignende må vibrasjonsisoleres og ikke 
plasseres nær støyømfintlige rom. Det skal fremlegges beregning som viser 95 % isoleringsgrad ved 
rotasjonsfrekvens. 
Det skal legges vekt på å minimalisere støy fra avtrekkskap, små kompressorer, sag eller lignende 
støyende lokale installasjoner og utstyr i laboratorier, verksteder og lignende. 
VVS- og el.-gjennomføringer må prosjekteres og utføres slik at de ikke umuliggjør 
lydisolasjonskravene i punkt 8.2. El-kanaler må dyttes/tettes og bør ikke benyttes gjennom vegger 
med lydisolasjonskrav R’w= 48 dB. Generelt vil det være behov for lydfeller for rom med krav 
R’w=48 dB, for å unngå overhøring mellom rommene. For støy fra bygningen (VVS-etc.) til 
utearealer, nabo etc. vises til byggeforskriftene/NS 8175. Tørrkjølere og lignende på tak må vies 
spesiell omtenksomhet med hensyn til støy. 
Bygge- og anleggsstøy skal følge kravene i støyretningslinjen T-1442, jfr. Miljøverndepartementet 
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2005. I områder med ømfintlige naboer, skal det medtas i entreprisene at det skal fremlegges 
beregning av forventet støynivå fra bygg- og anleggsvirksomhet, med angivelse av tiltak, før arbeidet 
settes i gang. 

8.6 Diverse 

Statsbygg skal konsulteres i tvilsspørsmål og holdes underrettet om prosjekteringen med direkte kopi 
av akustikkrapporter og lignende. 

Krav til støt og vibrasjoner avklares i separat prosjekt. Inntil videre er høyeste grenseverdi for 
vibrasjoner Vpeak=1,0mm/s. Dette gjelder både for byggearbeider i det eksisterende bygget, samt 
framtidig nivåer fra f.eks. samferdsel og tenkte nødvendige vedlikeholdsarbeider. 


