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Sak S 12/17 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XIX til 

KHMs styre 16. juni 2017 

Følgende oppgaver og hendelser har vært sentrale i perioden fra forrige styremøte 21. april til 

primo juni 2017: 

I. Videre bearbeiding av skisseprosjektets løsninger for utstillingsrommet 

I mellomperioden mellom avgitt skisseprosjekt og oppstart av forprosjektet har det i samarbeid 

mellom UiO/KHM og arkitektene (Aart) vært arbeidet videre med utformingen av 

utstillingsrommene. De viktigste temaene har vært: 

 

 Tuneskipets plassering 

 Plasseringen gravkammer, småbåter m.v. 

 Fordypningsrommenes utforming og avgrensning. 

 Flytting av sittegrupper mot yttervegg, hovedgrep for plassering av utstillingsvitriner m.v. 

 

Løsningene legger til grunn forslag til ny grenseverdi for helningsgrad i ramper (fra 1:20 til 1:15) i 

ny forskrift om universell utforming (UU). Dersom denne ikke vedtas (besluttes før sommeren), må 

det foretas bearbeiding av løsningene. 

 

Forslaget ble oversendt museumsdirektøren i slutten av mars. Han har gitt signal til 

prosjektledelsen om at den videre utvikling og bearbeiding av prosjektet inn i forprosjektfasen kan 

foretas etter hovedprinsippene i forslaget. Styringsgruppen for nytt VTM stadfestet 

museumsdirektørens innstilling på sitt møte 6. juni. 

 

II. Oppstart og gjennomføring av forprosjektfase 

Arbeidet i forprosjektet kom i gang for fullt rett etter påske. Det pågår nå en intensiv prosess for 

brukermedvirkning i forprosjektet. Denne vil i fortsette frem til ultimo juni 2017. Etter dette vil det 

være hovedfokus på arkitektenes og ingeniørenes arbeid med uttegning, detaljering og 

dokumentasjon, men med fortsatt løpende prosesser for brukermedvirkning. Arbeidet med 

forprosjektet skal være avsluttet innen november 2017. 

 

KHM og UiO har i fellesskap satt opp en organisasjon for brukermedvirkning i forprosjektfasen, 

basert på syv ulike temabrukergrupper: 
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- Drift og sikkerhet 

- Utomhus 

- Utstillings- og formidlingsarealer (utstillinger, aktivitetsarealer og auditorium) 
- Publikumsarealer (Inngang, vestibyle, toaletter/garderobe, museumsbutikk, 

kafe/restaurant) 
- Gjenstandsbehandling (verksteder, laboratorier og mottak) 
- Kontor- og fellesarealer 

- Sikring og klima  
 

Det arbeides p.t. med spesifikke gjennomganger rom for rom. Møtene, inkl. ulike særmøter, i 

holdes i en ukesyklus i egne lokaler i Viktoria Terrasse som Statsbygg har stilt til disposisjon 

prosjektet. Samarbeidet mellom KHM som bruker og Statsbygg m/arkitekter og ingeniører i to 

tekniske prosjekteringsgrupper løper godt. 

 

III. Delprosjekt nye utstillinger - ny fase 

Den nye prosjektlederen for delprosjekt nye utstillinger (DNU), Gøran Joryd, tiltrådte sin 3-årige 

stilling 1. mai. Arbeidet i DNU går nå inn i en ny fase, med oppfølging av arbeidet med konsepter 

og fortellinger, utvikling av detaljert prosjektbeskrivelse m.v. Grunnlaget for arbeidet er mandat 

for DNU, fastsatt av styringruppen på møtet 8. februar 2017. I perioden frem til ultimo juni vil 

mange av medlemmene i DNU ha sitt hovedfokus på oppfølging av oppgaver i temabrukergruppe 

utstillings- og formidlingsarealer. 

 

IV. Arbeidet med de sikringsrelaterte sakene - Sikringsprosjektet. 

Ingeniørene og spesialistene i Statsbyggs prosjekteringsgruppe II (PG2) og KHMs fagfolk innen 

konservering, sikring og oppstøtting fortsetter samarbeidet om utvikling av metoder for flytting og 

midlertidig sikring av skipene og øvrige samlinger. Viktig grunnlagsarbeid er knyttet til 

scanning/dokumentasjon, styrkeberegninger, veiing av skipene m.m. 

 

Samtidig Har KHM etablert en egen delprosjektgruppe som skal arbeide med løsninger for varig 

oppstøtting av skipene. Det er inngått avtale mellom KHM og Statsbygg om at PG2 skal bidra med 

kompetanse der gruppen selv ikke besitter denne. 

 

Frist for samlet, omforent rapport fra Sikringsprosjektet/PG» og KHM er satt til 1. november 2017. 

Rapporten må bl.a. inneholde anbefalt løsning for flyttemetode for skipene, og for midlertid 

sikring/oppstøtting under videre byggeperiode (rehabilitering av gammelt bygg). Forslag til varig 

metode for oppstøtting (se over) av skipene vil bli utviklet i et separat prosjekt. 
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Det er etablert et nytt felles koordineringsorgan mellom SB og UiO/KHM for arbeidet med 

prosjektets sikringsrelaterte saker - «Sikringsforum». Forumet dekker både sikring/flytting (PG2) 

og klima, støv, brann m.v. (PG1). 

 

V. Reguleringsplan VTM-Bygdøy fremlagt ultimo april 

Plan og bygningsetaten (PBE), Oslo kommune, fremla forslag til «Reguleringsplan Huk aveny 35, 

Vikingtidsmuseet, Bygdøy» til offentlig ettersyn ultimo april. Dokumentet inneholder Statsbyggs 

forslag (utarbeidet for SB av «Asplan-Viak AS») med to alternativer for løsning fortau/sykkelvei og 

et eget alternativt forslag utarbeidet av Plan- og bygningsetaten selv. PBEs alternativ inneholder et 

svært problematisk punkt om fjerning av alle ordinære parkeringsplasser for biler (SBs forslag: 39) 

til fordel for 250 sykkelparkeringsplasser (SBs forslag: min. 80). 

 

Konsekvensene av rekkefølgebestemmelsene i PBEs forslag er under avklaring. Det er ikke 

akseptabelt med utsettelse av byggestart og/eller brukstillatelse som følge av krav om ferdig 

opparbeidelse av veier, kryss, fortau og sykkelveier. Det er også problematisk at PBE-forslaget 

inneholder krav til samferdselsarealer som ligger betydelig utenfor reguleringsområdet. Når 

høringsfristen for forslaget er utgått, vil det bli gjennomført drøftinger mellom Statsbygg og PBE 

med sikte på omforent forståelse av rekkefølgebestemmelsene. Drøftingene skal være avsluttet 

senest ved utløpet av juli måned.  

 

Planforslaget ligger ute til høring til 19. juni 2017. UiO/KHM vil utarbeide høringsuttalelse. Plan- og 

bygningsetatens endelige forslag skal etter planen oversendes Byrådet/Bystyret for politisk 

behandling medio oktober. 

 

VI. Møte i KHMs styringsgruppe for VTM-prosjektet  

Det ble holdt møte i KHMs styringsgruppe for VTM-prosjektet 6. juni 2017. Styringsgruppen 

fastsatte bl.a. mandater for delprosjektene «Kommersiell drift» og «Organisering, bemanning og 

finansiering». Det ble også fattet vedtak om oppretting av et eget delprosjekt forskning, som bl.a. 

skal arbeide med konseptet for forskningssenter-vikingtid i det nye museumsbygget. 

 

VII. VTM-prosjektets møter/reiser april-juni 2017 

Følgende møter/reiser har vært gjennomført i perioden april-juni 2017: 

 

 Tre (3) møter i Kontaktforum (felles koordineringsorgan SB, UiO og KHM for VTM-

prosjektet) 
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 Tre (3) møter i Sikringsforum (felles koordineringsorgan SB, UiO og KHM for de 

sikringsrelaterte sakene). 

 Et (1) møte i Prosjektrådet (VTM-prosjektets høyeste organ med repr. fra SB. UiO, KHM og 

departementene). 

 Et møte i KHMs styringsgruppe for VTM-prosjektet (06.06.17) 

 Studiereiser til London og Stockholm. 

 

I tillegg kommer den løpende virksomheten i delprosjektgrupper, temabrukergrupper og 

særmøter i tilknytning til brukermedvirkningen i prosjektet (se over). 

 

 

 

          KNI, 07.06.17 

 

 


