
Kulturhistorisk museum Notat 
 
 

 

 

Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - mål, rammer og fremdrift for 

prosjektet - oppstartsseminar i samarbeid mellom Statsbygg, 

UiO/EA og KHM  - 12. mai 2014. 

 
Tid: Mandag 12. mai, kl. 8.45-16.00 

Sted: Professorboligen, “Stallen”, Universitetshagen. 

 

Deltagere: 

Representanter fra: 

 Kunnskapsdepartementet 

 Statsbygg - prosjektleder, prosjektdeltagere 

 Riksantikvaren 

 Eiendomsavdelingen, UiO - ledelse, prosjektdeltagere 

 Kulturhistorisk museum, UiO - museumsledelse, styreleder, prosjektdeltagere, fagpersonell 

 

PROGRAM 

 

Møteleder: assisterende museumsdirektør Karl Kallhovd 

 

08.45-09.00: Kaffe - mingling 

 

09:00-09.15: Velkommen - kort riss av KHMs nye museumsmodell, hvor vi står vi nå, formålet 

med seminaret, v/museumsdirektør Håkon Glørstad. 

 

09.15-10.15: Informasjon om rammer og planer for arbeidet fra Statsbygg, herunder: 

 

 Prosjektorganisering, presentasjon av Statsbyggs prosjektdeltagere 

 Prosjektfaser 

 Rammer for oppdraget - oppdragsbrev KD, UiOs/KHMs grunnlagsdokument 

m/romprogram m.v. 

 Fremdrift 

 Valg av konkurranseform  

 Prosess for arbeid med reguleringsplan 

 

v/prosjektleder Lasse Kwetzinsky, arkitekt Anne Raaholt og arkitekt Anne Kindt. 

 

10.15-10.30: UiOs og KHMs arbeid med prosjektet - presentasjon av prosjektmodell, v/ 

avdelingsdirektør Karsten Aase-Nilsen, KHM og repr. fra EA/UiO. 

 

10.30-11.30: Kommentarer fra Kunnskapsdepartementet, Riksantikvaren m.fl - spørsmål og 

diskusjon. 

 

11.30-12.15: Lunsj 
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12.15-12.45: KHMs nye kunnskapspolitikk som ramme for utviklingen av nye utstillinger ved 

Vikingskipshuset: 

 

 Sammenhengen mellom forskning, formidling og forvaltning (de «tre F’er»), 

v/museumsdirektør Håkon Glørstad (7 min) 

 Utstillingsarbeidets fundering i ny forskning, v/professor Jan Bill (7 min) 

 Utstillingsfilosofien i KHM-utredningen «Et hus for vilde tanker», v/seniorrådgiver Peter 

Bjerregaard (12-15 min) 

 

12.45-13.30: Utstillings- og formidlingsvisjonen for det nye VSH: 

 

 Nye utstillinger – hovedgrep, v/professor Jan Bill (20 min) 

 Besøksgrupper - hovedkategorier av besøkende, v/museumslektor Ellen Marie Næss (10 

min) 

 Formidlingsgrep, publikumstilbud, tekniske og romlige fasiliteter - noen refleksjoner, 

v/seksjonssjef Inger Astrid Kobbevik (20 min) 

 

13.30-14.00: Spørsmål og kommentarer m/etterfølgende kaffepause. 

 

14.00-14.30: Prosjektets romprogram - total arealramme, funksjonskrav, arealer fordelt på 

hovedfunksjoner, utearealer m.v.  v/sivilarkitekt Kristin Bauck.  

 

14.30-15.00: Formidling- og synliggjøring i prosjekterings- og byggeperioden: 

 

 Synliggjøring og prosjektinformasjon - på stedet, fra UiO/KHM på web m.m. 

v/avdelingsdirektør Karsten Aase-Nilsen (5 min) 

 Formidling i byggeperiode, v/seksjonssjef  Inger Astrid Kobbevik (8 min) 

 Tilpasning av utstillingstilbud og digital synliggjøring, digitalt tilbud til barn/unge, 

v/museumslektor Ellen Marie Næss. (8 min) 

 «Saving Oseberg» - informasjon/formidling om forskningsprosjekt for bevaring av 

Osebergfunnet m/basis i nybygget paviljong på stedet, v/seksjonssjef/prosjektleder Torunn 

Klokkernes (8 min) 

 

15.00-15.30: Spesielle utfordringer - prosessen videre 

 Ivaretakelse av skipene i byggeperioden 

 Stenging av museet, inntektsbortfall som del av prosjektbudsjettet 

 Andre forhold 

 

v/repr. for KHM, UiO/EA, Statsbygg m.fl. 

 

15.30-16.00: Avsluttende diskusjoner - oppsummering, v/museumsdirektør Håkon Glørstad m.fl. 
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