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«Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport IV til KHMs styre 12. desember 

2014 

Nedenfølgende prosjektrapport IV redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 15. 

september til 2. desember: 

 

Møter i prosjektet fra september til desember 

Prosjektet har fra medio september til primo desember hatt følgende møter og seminarer:  

- Fem ordinære møter i prosjektgruppen. 

- Halvdagsseminar om utstillingskonsepter og utstillingsvisjonen 

- Heldagsseminar tekstgjennomgang byggeprogrammet 

- Særmøte med AsplanViak om parkerings- og trafikkforhold  

 

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

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

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

 

Byggeprogram/konkurranseprogram 

Et førsteutkast til byggeprogram forelå rundt 5. oktober. Dette har siden vært på høring og under 
videre bearbeiding ved UiO/KHM og internt i Statsbygg. En foreløpig endelig versjon forelå ultimo 
november.  
 
Arbeid med utarbeiding av program for plan- og designkonkurransen pågår i regi av SB. Dette vil i 
stor grad bygge på kap. 0, 1, 2 og 7 i byggeprogrammet. I tillegg kommer mer spesifikke punkter 
knyttet til selve konkurransegjennomføringen. 
 
Byggeprogrammet og konkurranseprogrammet planlegges ferdigstilt samlet innen utløpet av uke 
50. En nesten ferdigstilt versjon av konkurranseprogrammet vil foreligge for behandling på KHMs 
styremøte 12. desember. Det legges opp til sluttbehandling av både byggeprogram og 
konkurranseprogram i prosjektrådets møte 15. desember.  
 
Arkitektkonkurransen 

SBs har fattet beslutning om å anbefale at det gjennomføres en åpen, internasjonal plan- og 

designkonkurranse. Prosjektrådet har stadfestet at en slik konkurranseform skal legges til grunn. 

Det vil imidlertid bli stilt ulike krav til konkurransedeltagerne, innen tillatte rammer etter det 

internasjonale konkurranseregelverket, herunder: 

 Krav om landskapsarkitektkompetanse 
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 Nordisk språkkrav til det innleverte materialet - krav til ikke-nordiske deltagere om 

etablering av samarbeid med en nordisk partner. 

 

Det siste punktet vil i noen grad kunne bidra til å redusere antallet konkurransedeltagere. Tre 

vinnere i rangert rekkefølge vil bli kåret. Endelig tildeling av oppdrag etter forhandlinger. 

 

Fremdriftsplanen har blitt justert noe fordi Statsbygg har funnet det riktig å avvente endelig 

vedtak om statsbudsjettet 2015 før endelig igangsetting av juridisk og bindende tiltak. Det er 

ultimo november lagt følgende fremdriftsplan til grunn for arkitektkonkurransen og etterfølgende 

prosess tom. avsluttet skisseprosjekt: 

  

- Utsending av konkurransegrunnlaget: primo januar 2015. 
- Konkurranseperiode: ca. 2-3 mnd., dvs. frist for innlevering av løsningsforslag settes til 

medio/ultimo mars 2015. 
- Juryeringsperiode april-mai 2015. 
- Juryens kåring av vinnere: juni 2015 
- Kontrakttildeling etter forhandlinger: august 2015 
- Påfølgende arbeid med skisseprosjekt: 7 mnd., dvs. til ultimo mars 2016. 

 
Fremdriftsplanen forutsetter at det gjennomføres en en-faset konkurranse 
 
Juryen for arkitektkonkurransen vil bestå av ni medlemmer, hvorav UiO vil bli bedt om å oppnevne 
to. Statsbygg har bedt UiO om å tilbakemelde om sine to medlemmer innen 16. desember. 
 
Sikring og flytting av gjenstander i samlingen - kontrahering av prosjekteringstjenester og 
etablering av prosjekt for flytting/sikring 
Prosjektrådet fattet i møte 16.09.14 følgende beslutning: 

«De tre vikingskipene (Oseberg, Gokstad og Tune) kan flyttes midlertidig/permanent innenfor 

tomteområdet. For øvrige gjenstander (de mest sårbare) må evt. flytting vurderes når det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap, bl.a. fra forskningsprosjektet «Saving Oseberg» og utvikling av 

tilhørende løsninger for dette (eget innkjøp - se eget punkt under kontraktsstrategi).  Det må 

tydeliggjøres i konkurransegrunnlaget at det må påregnes vesentlig bearbeiding av løsning i 

henhold til tilgjengelig og fersk kunnskap om samlingenes sårbarhet/tåleevne og at oppdragsgiver 

ønsker fleksible løsninger som hensyntar dette» 
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SB har i nært samarbeid med KHMs fagpersonale arbeidet med grunnlagsmateriale for 

anbudskonkurransen om sikring/flytting. Utlysning planlegges gjennomført innen utløpet av 

november.  

Anskaffelsen vil bl.a omfatte fagområdene: statikk, geologi, materialteknologi, vibrasjoner og 

støt/logistikk. Det forutsettes at delprosjektet/spesialistgruppen bistår gjennom hele 

prosjektperioden og samarbeider med KHM, Statsbygg, arkitekt og øvrige rådgivere om sikrings- 

og flytteprosessen. Gruppen ledes av Statsbygg. Løsninger for sikring/flytting av samlingen vil være 

påkrevet selv om skip/gjenstander blir stående i eksisterende museum.  

Omfang av arbeider i eksisterende bygg 
Prosjektrådet foretok i møte 16.09.14 følgende presisering ad. omfanget av arbeider i 
eksisterende bygg: 
 
«Plan- og designkonkurransen vil gi svaret på hvilke funksjoner vi får i det eksisterende bygget. 
Prosjektet forutsetter at det skal gjennomføres nødvendige oppgraderinger i det eksisterende 
bygget som en del av prosjektet og vil programmere arbeidet når nødvendig informasjon om bruk 
foreligger» 
 
Digital dokumentasjon 
Statsbygg har gjennomført laserscanning/digital dokumentasjon av eksisterende bygning samt 
uteområdet. Digital dokumentasjon og digitale modeller av eksisterende forhold vil inngå i 
grunnlaget for plan- og designkonkurransen. De digitale modellene vil være påkrevet i videre 
utvikling av prosjektet. Dette vil særlig være viktig med tanke på håndtering av kulturminnefaglige 
forhold, grunn og terrengforhold og presentasjon av forslag til løsninger. Arbeidet har skjedd i 
samspill med KHMs eget fagpersonale på scanning/digital modellering. 
 
Grunnundersøkelser 
Konsulentfirmaet Rambøll har i oktober/november gjennomført supplerende grunnundersøkelser.  
 
Arkeologiske undersøkelser 
Byantikvaren i Oslo har gjennomført arkeologiske undersøkelser på tomten. Undersøkelsene er en 
formell betingelse for gjennomføring av reguleringsprosessen. Det ble ikke gjort funn av 
automatisk fredede kulturminner 
 
Kontakt med NAL 
SB har vært i møter med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) om spørsmål knyttet til 
gjennomføringen av arkitektkonkurransen. 
 

 



 4 

 

Regulering 

Konkurranse for bistand til reguleringsarbeidet er gjennomført. Det er inngått kontrakt med 

Asplan-Viak om gjennomføring av oppdraget. Statsbygg og Asplan-Viak har startet samarbeidet 

med Plan- og bygningsetaten (PBE) om reguleringsprosessen. PBE har innledningsvis signalisert 

relativt strenge føringer, bl.a. når det gjaldt antall bussparkeringsplasser over bakken. Disse har 

senere blitt noe modifisert.   

 

Planprosessen kan representere en usikkerhetsfaktor i forhold til fremdriftsplanen for prosjektet. 

God koordinering mellom planprosess og byggeprosjekt/prosjektering vil være en viktig 

suksessfaktor. 

 
Møte med Norsk Folkemuseum 
Det ble ultimo oktober holdt et fellesmøte mellom KHM, UiO/EA, Statsbygg og Norsk 
Folkemuseum (NF). Det ble gitt informasjon om prosjektet, og utvekslet synspunkter på mulig 
fremtidig samarbeid.  NF signaliserte beredskap til å samarbeide om felles parkeringsløsninger 
m.v. Det vil være aktuelt å følge opp dette bl.a. gjennom arbeidet med reguleringsprosessen. Det 
var enighet om å videreføre samarbeidet gjennom løpende informasjonutveksling, og nye 
fellesmøter ved behov.   
 

Prosjektrådet 

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

KD, SB, KMD og UiO har et medlem hver. UiOs faste medlem er eiendomsdirektør John Skogen. 

KHM er representert som bisitter i møtene.  

 

Prosjektrådet skal gi KD og KMD råd i alle saker av vesentlig betydning for planleggings- og 

byggeprosessen. Alle saker som har konsekvenser for fremdrift, kostnader og kvalitet skal legges 

frem for prosjektrådet. 

 

Det har vært holdt to møter i prosjektrådet fra medio september til primo november. 

Prosjektrådet har bl.a. behandlet følgende saker: 

 

- Prosjektrådets mandat 

- Byggeprogrammet 

- Kontraktsstrategi arkitektkonkurransen 

- Sikring/flytting av gjenstander i samlingene 

- Reguleringsprosessen 
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- Rammene for kulturminnefredningen på Bygdøy 

- Kommunikasjonsstrategi 

- Statsbyggs styringsdokument 

- Samfunns- og effektmål for prosjektet 

- Samarbeidet med Norsk Folkemuseum 

 

Neste møte i Prosjektrådet vil bli holdt 15. desember. Viktige saker i dette møtet vil bl.a. være 

konkurranseprogrammet og samfunns- og effektmål for det nye vikingtidsmuseet. 

 

Kommunikasjon 

KD, UiO og Statsbygg v/kommunikasjonsdirektørene har fastsatt en felles kommunikasjonsstrategi 

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

Strategien tydeliggjør roller og ansvar for prosjektets ulike kommunikasjonsaktører, herunder 

primært KHM, UiO og Statsbygg selv.  

 

Intern organisering av prosjektet – brukerstyringsgruppe KHM 

KHMs vernelinje samt de lokale tjenestemannsorganisasjonene har oppnevnt hver sin 

representant til brukerstyringsgruppen. 

 

Pågående og kommende aktiviteter 

- Statsbygg skal på oppdrag fra KD gjennomføre kvalitetssikring av arealrammen 

- Det pågår dialog med Riksantikvaren om hvordan kulturminnehensynene skal innarbeides i 

plan- og designkonkurransen. 

 

 

           KNI, 02.12.14 


