
 
 

Til: KHMs styre  

Statusrapport Saving Oseberg, 04. mai 2016 
 
Prosjektet Saving Oseberg (SO) arbeider videre med å legge det vitenskapelige grunnlaget for fremtidige 

bevaringsstrategier for det alunkonserverte gjenstandsmaterialet og for sikring av skip og gjenstander som ikke 

er i monter ved Vikingskipshuset. Den siste tiden har vært preget av en mer detaljert planlegging av strategi for 

Saving Oseberg fase II. Det arbeides med en løsning for å sikre kontinuitet i prosjektets personal-

sammensetning ut prosjektperioden og legge til rette for en videreføring i fase II. En søknad om videre 

finansiering av Saving Oseberg fase II ble sendt til Kunnskapsdepartementet via Universitetet innen 1. mars 

2016 sammen med en preliminær rapport for fase I i prosjektet. Søknad og rapport er vedlagt denne 

rapporten. Den 3. mai avholdt KD, ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, en pressekonferanse på 

Vikingskipshuset hvor det ble annonsert at Saving Oseberg II vil bli finansiert over statsbudsjettet med 30 

millioner fordelt over tre år. 

 

Statsbyggs Sikringsprosjekt (i forbindelse med nytt vikingtidsmuseum) er nå kontrahert og i oppstartsfase. 

Sammen med etableringen av FoU-prosjektet, og videreføringen av arbeidet i SO Delmål 4, vil dette føre til at 

arbeidsgruppen som skal ivareta oppgavene innen Delmål 4 er fulltallige. I tillegg har FoU-prosjektet fått sin 

egen referansegruppe med fem eksterne medlemmer, hvor første møte ble avholdt 19. april 2016. 

 

Prosjektkoordinator David Hauer var tilbake etter endt foreldrepermisjon 14. mars. 

 

 

Tiltak Beskrivelse I henhold til 

revidert plan 

Avvik 

Dokumentasjon 3D-skanning X -  

Delmål 1 Nedbrytningsprosesser i 

trevirket 

X - 

Delmål 2 Nøytralisering av syre X - 

Delmål 2 Fjerning/inaktivering av 

metallioner  

X - 

Delmål 3a Testing av eksisterende 

metoder  

X Avventer tiltredelse i Post Doc- stillingen 

innenfor delmål 3a. Etablert samarbeid 

med NIBIO om testing av arkeologisk 

treverk. 

Delmål 3b Utvikling av bioinspirerte 

materialer 

X - 

Delmål 4 Preventiv konservering 

 

 

X Innsamling og identifikasjon  i forhold til 

nåværende og fremtidig støvproblematikk 

pågår. Aktivitet i prosjekt omkring 

mikrobevegelse i arkeologisk treverk 

trappes opp. 

FoU-prosjekt X - 

Delmål 5 Ansettelser -  

Delmål 5 Prosjektadministrasjon X - 

 
 


