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Sak S 23/15 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport IX til KHMs styre 25. 

september 2015 

Nedenfølgende prosjektrapport IX redegjør for de viktigste hendelsene i prosjektet fra 11. juni til 

17. september 2015: 

 

Møter i rapportperioden 

Det har i perioden siden forrige rapport vært holdt to ordinære møter i prosjektgruppen (med 

deltakelse fra UiO/KHM og Statsbyggs prosjektansvarlige).  Det har vært holdt et møte i 

prosjektrådet (23. juni 2015), hvor bl.a. hovedkonklusjonene fra Statsbyggs kvalitetssikring av 

byggekostnadene ble presentert.  

 

Kvalitetssikring av kostnadsanslag  

Statsbyggs kvalitetssikring av byggekostnadene ble oversendt Kunnskapsdepartementet primo juli 

2015. Utredningen har vært til behandling i KDs embetsverk og politiske ledelse i juli og august. 

 

UiO og KHM har anmodet Kunnskapsdepartementet om å få tilsendt kopi av rapporten. 

 

Plan- og designkonkurransen er kunngjort  

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde på en pressekonferanse 2. september 2015 
at plan- og designkonkurransen for det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy skal kunngjøres 
umiddelbart. Pressekonferansen ble holdt på Vikingskipshuset. Saken fikk svært bred 
pressedekning. 
 
Fremdriftsplan  

Statsbygg har oppdatert sin fremdriftsplan etter beslutningen om umiddelbar kunngjøring av 

arkitektkonkurransen. Hovedpunktene i fremdriftsplanen er: 

 

• Kåring av vinner -   Mars 2016 

• Ferdig skisseprosjekt - Høst 2016 

• Ferdig forprosjekt -  Høst 2017 

• KS2 –     Høst 2017 

(Reguleringsplanen må vedtas senest høsten 2017) 

• Oppstart detaljprosjekt -  Primo 2019  

(Forutsatt at prosjektet får startbevilgning i statsbudsjettet for 2019) 

• Ferdig detaljprosjekt - Høst 2019  
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• Byggestart -   Primo 2020 

• Bygg ferdigstilt -  Primo 2022 

• Påfølgende prøvedrift, utstillings- og innredningsarbeider før åpning 

 

Konkurranseprogrammet - bedømmelseskriterier 

Programmet for design- og plankonferansen ligger ute på Statsbyggs hjemmesider: 

http://www.statsbygg.no/files/prosjekter/vikingtidssamlingen/konkurranseprogramVikingtids-

07sep.pdf 

Det er link fra KHMs og UiOs hjemmesider til SBs sider. 

 

Programmets bedømmelseskriterier gjengis nedenfor: 

 

A. GJENNOMFØRBARHET 

• Potensial for gjennomføring med minst mulig risiko for vikingtidssamlingen 

• Potensial for utvikling og bearbeiding innenfor realistiske økonomiske rammer 

 

B. OVERORDNET GREP OG ARKITEKTONISK KVALITET 

• Samlet disponering av konkurranseområdet 

• Arkitektonisk uttrykk, volumoppbygging og forholdet til omgivelsene 

• Arealdisponering, publikumsflyt og logistikk i det samlede anlegget 

 

C. KULTURMINNEHENSYN 

• Forholdet til eksisterende Vikingskipshus 

• Ivaretakelse av landskapstrekk og naturverdier 

 

D. UTSTILLINGSKONSEPT 

• Overordnet grep for utstilling og formidling 

• Visningsforhold for vikingskipene 

• Fleksibilitet og tilgjengelighet 

 

E. MILJØLØSNINGER 

• Miljøvennlige og bestandige løsninger 

• Robusthet i konstruksjoner og materialvalg 

 

http://www.statsbygg.no/files/prosjekter/vikingtidssamlingen/konkurranseprogramVikingtids-07sep.pdf
http://www.statsbygg.no/files/prosjekter/vikingtidssamlingen/konkurranseprogramVikingtids-07sep.pdf
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Det ligger ingen føringer i kriterienes rekkefølge.  Konkurranseutkastene vil bli evaluert etter en 

helhetsvurdering basert på bedømmelseskriterier i uprioritert rekkefølge. 

 

Juryen for arkitektkonkurransen 

Følgende medlemmer av juryen er klare pr. dato: 

 

Bjørne Grimsrud, strategidirektør Statsbygg (leder) 

To andre oppnevnt av Statsbygg 

To medlemmer oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Et medlem oppnevnt av Norske landskapsarkitekters landsforbund (NLL) 

Håkon Glørstad, museumsdirektør, KHM/UiO 

Trine Faye-Lund, seniorarkitekt, EA/UiO 

Gareth Williams, kurator/forsker, British Museum (museumsekspert vikingtid) 

 

Navnene på de som ennå ikke er oppnevnt, vil sannsynligvis være klare senest i løpet av uke 39 

(altså innen styremøtet 25/9). 

 

Informasjonsmøte for deltakerne i arkitektkonkurransen 12. oktober 

KHM i samarbeid med Statsbygg arrangerer 12. oktober en omvisning på Vikingskipshuset for 

arkitektfirmaene som deltar i konkurransen. 

 

Arbeidet med reguleringsplanen 

Asplan-Viak arbeider videre med reguleringsplanutkastet på oppdrag fra Statsbygg. Som del av 

frembringelsen av nødvendig underlagsdokumentasjon, har Asplan-Viak i august utført ulike typer 

av trafikktellinger på Bygdøy og ved Vikingskipshuset. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med 

KHM, og ulike typers salgs- og besøksstatistikk fra KHM inngår også i dokumentasjonen. 

 

Samarbeid med Bygdøys museumsdirektører - felles utspill båtforbindelse Oslo sentrum-Bygdøy. 

KHM tok før sommeren initiativ til et fellesmøte mellom Bygdøys museumsdirektører. Initiativet 

ble svært godt mottatt. Det ble holdt et nytt møte i slutten av august, hvor det bl.a. ble besluttet å 

utforme en avisartikkel om viktigheten av etablering av en fast båtforbindelse (Ruter) fra 

Operaen/Munchmuseet via Rådhuset til Bygdøys ulike destinasjoner. Artikkelen, som er adressert 

til Ruter og til Oslos politikere, ligger nå til vurdering i Aftenposten. 

 

Brukerstyringsgruppen for VTM-prosjektet - arbeid med intern prosjektplan 
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Brukerstyringsgruppen-VTM har i perioden 11.06.15 - d.d. avholdt 2 møter.  

Seminar om intern oppfølging av VTM-prosjektet 

Museumsdirektøren har bedt gruppen prioritere oppgaven med utarbeidelse av en prosjektplan 

som tydeliggjør KHM-personalets innsats i VTM-prosjektet, og som samordner oppgavene og 

visjonene knyttet til forskning, utstillingsutvikling og formidling opp mot milepælene i 

byggeprosjektets planverk. Som del av dette arbeidet arrangerer brukerstyringsgruppen/KHM 18. 

september et dagsseminar, der erfaringsdeling med øvrige museer som er i lignende prosesser er 

sentral del. Det er eksterne deltagere fra bl.a. Nasjonalmuseet for kunst, Naturhistorisk museum 

og Kuben-Arendal. 

 

 

           KNI, 17.09.15 


