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Sak S 33/14 Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - byggeprogram  

 
Et samlet utkast til byggeprogram for det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy (heretter VTM) 

fremlegges herved styret for kommentarer og innspill. 

 

Bakgrunn 

Teksten i sin foreliggende form er et resultat av en prosess som startet opp med 

Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev til Statsbygg av januar-2014, og har vært 

videreført av Statsbygg i samarbeid med UiO og KHM siden den formelle 

prosjektetableringen i april 2014. Arbeidet med selve byggeprogrammet har pågått siden i 

august i år. 

 

Samarbeid og samspill mellom KHM, UiO og Statsbygg 

Grunnstrukturen i fremlagte tekst bygger på Statsbyggs standardmal for utarbeiding av 

byggeprogram, men innholdet i teksten, og særlig kapitlene 0, 1, 2 og 7, har i betydelig grad 

fremkommet gjennom samarbeid og samspill med fagpersonale og ressurspersoner ved 

UiO og KHM. Statsbyggs egne fagressurser innen arkitektur, bygningsfag, fysisk 

planlegging og ulike typer av ingeniørfag har også spilt en sentral rolle. Som del av 

underlagsarbeidet for teksten har det vært holdt en rekke fagseminarer hvor viktige 

avklaringspunkter har vært drøftet av UiOs, KHMs og Statsbyggs fagpersonale i fellesskap. 

I tillegg kommer særmøter om ulike typer av mer teknisk karakter.  KHMs opplevelse av 

samarbeidet er at det har vært godt og konstruktivt, og at det har gitt brede muligheter for 

innflytelse og påvirkning, ikke minst fra KHMs fagmiljøer innen konservering, 

vikingtidsforskning, formidling og utstillingsdesign.  Statsbygg har også tilkjennegitt stor 

grad av tilfredshet med samarbeidet. 

 

«Grunnlagsdokumentet» 

Et viktig utgangspunkt for arbeidet har vært det såkalte «grunnlagsdokument» for nytt 

VTM på Bygdøy, som ble utarbeidet av en felles arbeidsgruppe av UiO/EA og KHM i 2013. 

Flere av de overordnede, konseptuelle føringene som ble lagt i dette har vært styrende for 

den videre prosjektutviklingen, og er i betydelig grad også videreført i byggeprogrammet i 

den form dette nå foreligger. KHM-styret ga sin tilslutning til grunnlagsdokumentet på sitt 

møte 6. desember 2013. 

 

Pågående oppretting av byggeprogrammet 

Fremlagte utkast til byggeprogram er fortsatt under utarbeidelse. Det skal foretas en del 

opprettinger og presiseringer i de mer tekniske kapitlene (kap. 3-6 og 8), og det skal 

gjennomføres konsistensprøving mellom de generelle (0, 1, 2 og 7) og tekniske kapitlene. 
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Det foreligger bl.a. en rekke kommentarer ad. byggtekniske standarder som UiO/EA har 

utarbeidet. En felles totalgjennomgang av teksten i regi av SB vil bli gjennomført 31. 

oktober. Det vil i uke 45 også bli avholdt et delseminar med konsulentfirmaet Asplan-Viak, 

hvor kvalitetssikring av byggeprogrammets forutsetninger når det gjelder besøkstall, 

parkeringsplasser og trafikkavvikling m.v. er hovedtema.  Teksten vil altså være under 

utvikling i perioden fra utsending av styrepapirene til styremøtet 7. november. 

 

Styrets kommentarer i møtet 7. november vil så bli tatt med inn i den foreløpig siste fasen 

av arbeid med tekstbearbeiding i perioden frem mot medio november 2014.  

 

Byggeprogrammet som grunnlag for konkurranseprogrammet 

Neste fase i prosjektforløpet vil være utarbeidelse av konkurranseprogram for den 

internasjonale plan- og designkonkurransen, som planlegges utlyst ultimo november 2014 

(se statusrapport-VTM, Sak 32/14). Konkurranseprogrammet vil i stor grad bygge på 

konseptbeskrivelsene i byggeprogrammets kap. 0, 1, 2 og 7. I tillegg kommer en del 

standardelementer som alle konkurranseprogram skal ha, herunder bestemmelser om 

kompetansekrav, konkurransespråk o.l.  

 

Byggeprogrammet som sådan er en type styringsdokument som vil være underlagt 

kontinuerlige justeringer og tilpasninger i hele prosjektperioden, og vil følge prosjektet helt 

til det nye museumsanlegget er ferdigstilt. 

 

Viktig styrebehandling 

Byggeprogrammets status som grunnlagsdokument for konkurranseprogrammet 

understreker imidlertid viktigheten av at saken gis en grundig behandling på styrets møte 

7. november.   

 

 
Vedtaksforslag:  

Styret gir sin tilslutning til fremlagte byggeprogram med de synspunkter og 

presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling. Styret ber administrasjonen ta 

disse videre inn i arbeidet med ferdigstilling av byggeprogrammet, og i prosessen med 

utforming av konkurranseprogram for den internasjonale plan- og designkonkurransen. 
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