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Sak S 01/15 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport V til KHMs styre 5. 

februar 2015 

Nedenfølgende prosjektrapport V redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 12. 

desember 2014 til 28. januar 2015: 

 

Møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt følgende møter i prosjektet: 

- To ordinære møter i prosjektgruppen. 

- To møter prosjektrådet 

 

Statsbyggs egen prosjektstab har i tillegg hatt kontakt/møter med Riksantikvaren. Disse har i 

hovedsak dreiet seg om rekkevidden av fredningsforskriften for Bygdøy kulturmiljø, og om 

konsekvensene av dette for enkeltformuleringer i konkurranseprogrammet.  Det har også vært 

avklaringsrunder med Norske Arkitekters landsforbund (NAL) rundt div. konkurranse- og 

juryeringsmessige spørsmål.   

 

Konkurranseprogrammet 

Arbeidet med utarbeiding av programmet for plan- og designkonkurransen har fortsatt i desember 
og januar. Det har vært en del forsinkelser i arbeidet. Ny dato for kunngjøring av konkurransen er 
nå satt til onsdag 4. februar 2015. Arbeidet ledes og koordineres av Statsbygg, men både EA/UiO 
og KHM har løpende bidratt til arbeidet. I tillegg til kommentarer og korrektur-/redigeringsbistand 
til selve konkurranseprogrammet har det for KHMs del bl.a. blitt levert: 
 

 Et vedlegg med fotos og omtale de ulike gjenstandene i ikonløypa 

 Et vedlegg om visningsprinsipper og krav til visualitet for de ulike gjenstandene ikonløypa. 

 Et vedlegg med bearbeidede tabeller i norsk språkdrakt om skipenes og gjenstandenes 
tilstand/sårbarhet. 

 
Det vil bli foretatt sluttbehandling av konkurranseprogrammet i prosjektrådets møte 2. februar 
2015.  
 
Fremdriftsplan  

Fremdriftsplanen frem til avsluttet skisseprosjekt har blitt revidert flere ganger i sluttfasen av 

arbeidet med konkurranseprogrammet. Pr. ultimo januar 2015 gjelder følgende fremdriftsplan: 

 

 Oppstart plan- og designkonkurranse: onsdag 4. februar 2015 



 2 

 

 Informasjonsmøte for konkurransedeltakere: mandag 23. februar kl. 12 

 Informasjonsmøte for beboerne på Bygdøy: torsdag 5. mars, kl. 19.00, Bygdøy skole 

 Spørrefrist knyttet til faglig innhold: fredag 27. mars 2015 

 Spørrefrist knyttet til tekniske forhold: konkurransens innleveringsfrist 

 Innleveringsfrist: onsdag 29. april 2015, kl. 15 

 Juryering: mai/juni 2015 

 Kontrakttildeling etter forhandlinger: august 2015 

 Påfølgende arbeid med skisseprosjekt: 7 mnd., dvs. til ultimo mars 2016. 
 

Jury for arkitektkonkurransen 

Juryen for arkitektkonkurransen vil bestå av ni medlemmer: 
- 3 medlemmer fra Statsbygg (hvorav jurylederen) 
- 2 medlemmer fra UiO/KHM 
- 2 medlemmer oppnevnt av Norske Arkitekters landsforbund (NAL) 
- 1 medlem oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) 
- 1 internasjonal representant med museums-/museumsbyggkompetanse (skandinavisk 

talende) 
UiO har oppnevnt følgende medlemmer i juryen: 

- Museumsdirektør Håkon Glørstad, KHM 
- Seniorarkitekt Trine Faye-Lund, EA/UiO 

 
De øvrige medlemmene er ennå ikke kjent. 
 
KHM og UiO har foreslått forsker/kurator Gareth Williams, British Museum, som juryens 
internasjonale museumsekspert. Statsbygg har fulgt forslaget opp, men det er p.t. ukjent om 
Williams vil ta på seg oppdraget. 
 
Sikringsprosjektet   
SB har i nært samarbeid med KHMs fagpersonale arbeidet med grunnlagsmateriale for 

anbudskonkurransen om sikring/flytting. Det har vært holdt tre møter i prosjektgruppen for 

sikringsprosjektet. KHM har to medlemmer i gruppen. 

Utlysning planlegges gjennomført innen utløpet av februar.  

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

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

 

Intern organisering av prosjektet - brukerstyringsgruppe KHM 

Brukerstyringsgruppen har startet opp med faste møter. Det første ordinære møte i gruppen 

holdes i uke 6. 

 

 

           KNI, 28.01.15 


