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Sak S 20/17 - «Vikingtidsmuseet på Bygdøy» - prosjektrapport XX til 

KHMs styre 22. september 2017 

Følgende oppgaver og hendelser har vært sentrale i perioden fra forrige styremøte 6. juni til 12. 

september 2017. 

I. Arbeidet i forprosjektet 

Arbeidet i forprosjektet kom i gang for fullt rett etter påske. Det pågikk frem til ultimo august en 

intensiv prosess for brukermedvirkning. Denne er nå avsluttet, og forprosjektet er nå inne i en fase 

hvor hovedfokus ligger på arkitektenes og ingeniørenes arbeid med uttegning, detaljering og 

dokumentasjon. Fristen for innlevering av dette materialet er fremskutt til 1. oktober.   

 

KHM og UiO har gjennom prosessen med brukermedvirkning bidratt til en rekke tilpasninger av 

funksjonaliteten i de arkitektoniske løsningene. Viktige områder for forbedring og utvikling har 

bl.a. vært: 

 

- Utforming, eksponeringsflater, vandringsveier og tekniske løsninger i utstillingsrommene 

- Logistikk og transportveier i laboratorie- og verkstedsområdene, funksjonalitet for 

utstillingsproduksjon og varetransport butikk og restaurant,   

- Skole- og undervisningsarealene, detaljering av rom og funksjoner 

- Kontorarealene, optimalisering av løsninger innenfor trange arealrammer med basis i 

romprogram og KD-standarder 

- Inngangsparti, butikk- og restaurantområdene, billettsalg, introfløy. 

- Auditorium - visuell utforming, funksjonalitet og tekniske løsninger. 

- Indre rom gårdsrom - fysisk utforming, tekniske installasjoner.  

- Fysiske løsninger for sikkerhet i samarbeid med ekstern konsulent. 

 

Statsbygg vil avgi forprosjektrapporten 1. november. Den vil så bli behandlet i VTMs 

styringsgruppe 21. november og i KHMs styre 8. desember.  

 

II. Brukerutstyr 

I statlige byggeprosjekter gis det normalt en separat bevilgning til såkalt brukerutstyr. En norm for 

denne bevilgningen er at den kan være opp til 20% av fastsatt budsjett for selve byggeprosjektet, 

altså i opp til 300 mill. kr i VTMs tilfelle. 
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Arbeidet med dokumentasjon av behov brukerutstyr startet opp ultimo juni. Det pågår nå en 

kartleggingsprosess basert på foreliggende forprosjekttegninger og en standardskjematikk 

utarbeidet av Statsbygg. Byggets spesielle funksjon gjør at avvik fra etablert 

programmeringsmetodikk er nødvendig. Grovt sett deles utstyrsbehovet i tre hovedkategorier: 

 

- Byggrelatert utstyr 

- Ordinært brukerutstyr 

- Utstyr knyttet til utstillingsprosjektet. 

 

Kartleggingsarbeidet foregår i første omgang i regi av UiO og KHM. Statsbygg har gitt oppdrag til 

de prosjekterende arkitektene (Aart) om å forestå den tekniske prosjekteringen av utstyrsbehovet, 

men dette vil ikke starte opp før ultimo september. Dokumentasjonen av behov brukerutstyr er en 

del av forprosjektleveransen.  Det har vært enkelte formelle problemer knyttet til finansieringen 

av Aarts arbeid med utstyrsprosjekteringen. Det legges til grunn at dette er løst senest ultimo 

september. 

 

III. Delprosjekt nye utstillinger  

KHMs delprosjekt nye utstillinger (DNU) har i perioden april-august hatt sitt hovedfokus på 

brukermedvirkning i byggprosjektets forprosjektprosess, og på oppfølging av oppgavene i VTM-

prosjektets temabrukergruppe utstillings- og formidlingsarealer. Det er også igangsatt prosesser 

for utviklingen av de nye utstillingenes innholds- og opplevelseskonseper. Arbeidet skjer i nært 

samspill med KHMs forskergruppe vikingtid, Centre for Viking age studies (ViS). En konseptskisse 

for utstillingene planlegges ferdigstilt i slutten av oktober. Denne vil bli drøftet videre i en 

workshop i slutten av november; et bredt spekter av vikingtidsforskere fra Norge og Europa er 

invitert til å delta i workshopen.  

 

Det har også vært arbeidet med ytterligere spesifisering av prosjektplaner og budsjettbehov for 

DNU-prosjektets planleggingsfase (2017-19) og produksjonsfase (2020-2023). Prosjektplanene vil 

bli fremlagt for beslutning i VTM-prosjektets styringsgruppe 21. november 2017 og februar 2018. 

Utstillingsprosjektets finansieringsbehov på kort og mellomlang sikt vil bli behandlet som 

budsjettsaker i KHMs styre i løpet av høsten 2017. Når det gjelder hovedkostnadene knyttet til 

utstillingsbygging, er det lagt til grunn at det meste av finansieringen skal komme gjennom 

sponsorinntekter.  
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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.  

 

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 av skipene vil bli utviklet i et separat prosjekt. 

 
En forutsetning for oppstart av byggearbeidene for museumsanleggets nybygg er at gjenstandene 
i nåværende museums «fjerde fløy» (gjenstandsfløyen) er relokalisert og sikret. KHM arbeider i 
disse dager med planlegging og prosjektering av oppgaven. Oppgaven er relativt omfattende og 
krever finansiering. Det arbeides derfor med et innspill over UiOs forslag til 
Kunnskapsdepartementets budsjett 2019. Arbeidet må være avsluttet innen byggestart for 
nybygget våren 2020. 
 

V. Reguleringsplan VTM-Bygdøy - status pr. september 2017 

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 problematisk punkt om fjerning av alle ordinære parkeringsplasser 

for biler til fordel for 250 sykkelparkeringsplasser. Det inneholder også rekkefølgebestemmelser 

som kan være utfordrende for fremdriften i prosjektet. Det er også problematisk at PBE-forslaget 

inneholder krav til samferdselsarealer som ligger betydelig utenfor reguleringsområdet. UiO avga 

en samlet uttalelse om planforslaget innen høringsfristen 19. juni. Uttalelsen følger vedlagt. 

 

Det har i august/september vært gjennomført drøftinger mellom Statsbygg og PBE med sikte på en 

omforent forståelse av rekkefølgebestemmelsene. Signaler fra disse drøftingene tyder på at det 

kan bli vanskelig å oppnå slik enighet. Det er også mye som tyder på at PBE ikke vil frafalle kravet 

om bortfall av alle parkeringsplasser for bil. En sannsynlig konsekvens av dette vil være at den 

endelige versjonen av planforslaget vil opprettholde løsningen med to alternativer, PBEs forslag og 
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forslaget fra Statsbygg. For KHM vil det være svært problematisk om PBEs forslag, slik det nå 

framstår, vedtas av Byrådet. Plan- og bygningsetatens endelige forslag oversendes 

Byrådet/Bystyret medio november. 

 

VI. Uteområdet 

Det ble i august gjennomført et kontaktmøte mellom Riksantikvaren (RA) og Statsbygg om 

utformingen av utearealene i prosjektet. RA er part i dette bl.a. gjennom fredningen av Bygdøy 

kulturlandskap. I møtet uttrykte Riksantikvaren skepsis til deler av landskaps- og parkløsningene 

som er uttegnet i prosjektet. Innvendingen gjaldt særlig beplantningen og de «myke» 

landskapsformene på fremsiden av det gamle bygget - siden dette iflg. RA vil tendere mot å 

komme i konflikt med korsformen i Arnebergs bygg. Denne formen nødvendiggjør en strammere 

og mer klassisk utforming av parkanlegget ved inngangspartiet. Aart og deres landskapsarkitekt 

arbeider med å utforme en løsning i tråd med RAs innspill. 

 

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

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

 

 Fem (5) møter i Kontaktforum (felles koordineringsorgan SB, UiO og KHM for VTM-

prosjektet) 

 To (2) 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). 

 

I tillegg kommer den løpende virksomheten i delprosjektgrupper, temabrukergrupper og 

særmøter i tilknytning til brukermedvirkningen i prosjektet. 

 

 

 

          KNI, 12.09.17 


