
 
 
Til: KHMs styre  
Statusrapport Saving Oseberg, 7. desember 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.  
 
Innenfor Gruppe I og II har det praktiske forskningsarbeidet gått etter planen. SO Forebyggende konservering 
vil bli videreført i fase II, finansiert av overføringer fra fase I. De overførte midlene dekker imidlertid kun deler 
av behovet for å fullføre denne delen av prosjektet gjennom fase II, og det arbeides med å få den resterende 
finansieringen på plass. Ettersom forebyggende konservering etter planen vil organiseres under Saving 
Oseberg, vil denne delen av prosjektet i fortsettelsen omtales som Gruppe III.  
 
Gruppe III, SO forebyggende konservering og FoU-prosjektet, avholdt referansegruppemøte 30 november. 
Dette var det siste referansegruppemøtet før avslutningen av FoU-prosjektet som løper ut 2016. FoU- 
prosjektet etablert med tanke på planene om nytt VTM. På veien mot nytt museum er vi bare i oppstartfasen, 
men gjennom FoU-prosjektet er det kartlagt og identifisert viktig informasjon for den videre prosessen. I tillegg 
til Svein Erik Øya, som har vært tilsatt i FoU-prosjektet, har referansegruppen sagt seg villig til å fortsette som 
støttespillere. Deltakerne vil fortsatt organiseres som en referansegruppe i det videre arbeidet i fase II. 
 
Tiltak Beskrivelse I henhold til 

revidert plan 
Kommentar/avvik 

Dokumentasjon 3D-skanning X I september/oktober ble det utført en 
sammenlignende evaluering av ulike 
former for 3D-dokumentasjon som 
lysskanning, laserskanning og 
fotogrammetri. Arbeidet er avsluttet 
og Gruppe III skriver en anbefaling om 
hvilken metode som kan dekke 
behovet for rask optisk 
dokumentasjon som kan fange opp 
endringer/skade relatert til klima, 
byggevirksomhet, omplassering og 
andre hendelser.  

Gruppe I  X Utvikling av DMA (dynamisk mekanisk 
analyse), se også Gruppe III 

Gruppe II Nye materialer for 
trekonservering 

X Avslutningsfase PhD-stillinger for Emily 
McHale og Fabrizio Andriulo. 

Gruppe III Forebyggende 
konservering 
 
 

X Prosjekt for å veie Osebergskipet. 
Utvikling av DMA (dynamisk mekanisk 
analyse) som metode for å evaluere 
arkeologisk tre – et 
samarbeidsprosjekt med NIBIO. 

FoU-prosjekt X Arbeid med sluttrapporter 

Ansettelser Ansettelser X Pågående prosess med utlyste 
stillinger for fase II i henhold til 
stillingsplan. Ny prosjektleder starter 
16. januar 2017. Forberedelse av 
prosjektplan og budsjett for fase II. 

Prosjektadministrasjon Prosjektadministrasjon X - 
 


