
EDUCACIÓ

Taller Classes - 521 m2

Classe d’educació activa - 319 m2 

Auditori - 595 m2 

Auditori petit - 384 m2 

Museu Infantil 402 m2 

“Small museums are great. Big museums are a drag.”
PETER ZUMTHOR

MAPA VISITANT MUSEU
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La misteriosa Nofret

La misteriosa Nofret data de la dinàstia 
Ptlolemaic i aproximadament 200 AC

Caps de Vaixells

Caps en forma d’animal que coronaven els antics 
vaixells vikings.

Objectes història Noruega.

Artefactes de la vida Noruega dels últims 
10000 anys.

Selecció de l’edat mitjana Noruega

Sortits de l’edat mitjana, selecció de cadires, portals es-
glésia, cadires bancs i mobiliaris.

Osebergvoven

Carretó de l’època vikinga trobat junt 
amb la restes de Gokstad.

Teixit Viking

Teixit de l’època vikinga 
fet amb pells d’animals.

Col.lecció Etnogràfica

Col.lecció etnogràfica que abarca des de Egipte 
fins l’antiga Grècia.

Col.lecció Etnogràfica

Peces ètniques de l’Àfrica que  
homenatgen la seva cultura.

OSBERG SHIP

El vaixell de Oseberg es va construir en l’any 820 i la seva 
funció principal durant anys va ser de vaixell de sepultura. 
Encara que era apte per la navegació tot feia indicar que era 
bastant fràgil, el que feia que els seus recorreguts éren de 
poca distància i propers a la costa.

Es composa de planxes clavades, majoritàriament de ro-
ure. Les dimensions comprenen 22 m d’eslorai 5 metre de 
mànega amb un màstil d’uns 10 m amb una vela que rond-
aria els 90 m² el vaixell podria arribar a 10 nusos  amb una 
capacitat de 30 remers. 

GOKSTAD SHIP

El vaixell de Gokstad és un vaixell viking de final del SIX trobat en 
un establiment funeràri.

Està format per taulells clavats, gairebé tots de roure. Té 24 m 
d’eslora i 5 metre de màniga. Es tracta del vaixell més gros dels 
exposts al museu Viking d’Oslo. El vaixell era propulsat per 32 
remers i els forats del rems podien ser tapats per navegació en 
vela, la qual arribava als 110 m2. Podia navegar fins a 12 nusos.

L’anàlisi dendrocronologic sugereix que el vaixell de Gokstad va 
ser construit a partir de troncs talats l’any 890. 

TUNESKIPET SHIP

El vaixell Tuneskippeet és un vaixell viking tipus karve trobat a la 
granja Haugen en Østfold (Noruega). Construit aproximadament 
en el 900, està fet per taulells de roure i va ser trobat en un mon-
ticle funeràri anomenat “Båthaugen” que va ser excavat per Oluf 
Rygh el 1867.

El vaixell està fragmentat, però devia tenir 22 m d’eslora i 4.35 m 
de màniga i epsai per 11-12 parelles de remers. La longitud de la 
quilla és de 14 m. 
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VAIXELLS VIKINGS

Osberg - 790 m2

Tunaskipeet - 725 m2 

Gokstad - 700 - m2 

Exhibició edat vikinga - 1153 m2 

PÚBLIC ANTICS MAGATZEMS

Lobby - 1131 m2

Informació - Venda tiquets - 56 m2 

Guardaroba - 73 m2 

Banys - 134 m2 

Botiga del museu - 308 m2  

Restaurant museu - 546 m2 

ADMINISTRACIÓ

Oficines museu KHM - 1278 m2

PARKING I BUSOS

Parquing subterrani museu (125 places) - 5416 m2

Estació busos museu- 1828 m2

TOTAL SUPERFICIE APROX

UNIVERSITAT

Biblioteca universitària UIO museu KHM - 1008 m2

CONSERVACIÓ - RESTAURACIÓ

Laboratoris Tractament - 388 m2

Laboratoris fotografia i catàleg - 246 m2

Laboratoris Ànalisi -  358 m2

Taller tractament i producció exhibició - 748 m2

EMMAGATZEMATGE

Magatzem grans Objectes - 428 m2

Magatzem exhibició Arqueòlogic - 1150 m2

Magatzem Etnogràfic - 1256 m2

Serveis relacionats àrea magatzem - 742 m2

EXHIBICIÓ PERMANENT

Arqueologia i art edat mitjana - 731 m2 

Època prehistòrica - 963 m2 

Edat mitjana - 860 m2

 Oslo ciutat mediaval
 Art Olso edat mitjana
 Història noruega 

Monedes i joies noruegues - 455 m2 

 Història moneda noruega
 Exposició or norueg
 Joies antigues noruegues

Exposició especial sobre l’antiga Egipte - 588 m2 

Col·lecció Etnogràfica del KHM - 1369 m2 

 - Europa
 - Àrtic
 - Amèrica
 - Àfrica
 - Australia i Oceania
 - Àsia i l’Orient Mitjà

TEMPORAL

Exhibició temporal - 1258 m2 

ESPAI PÚBLIC MUSEU

Lobby - 1231 m2

Informació - Venda tiquets - 115 m2 

Infotec - 85 m2 

Guardaroba - 112 m2 

Banys - 114 m2 

Botiga del museu - 372 m2  

Cafeteria museu - 339 m2 

Restaurant museu - 421 m2 

7244 m2

31093 m2

3576 m2

1740 m2

1008 m2

1278 m2

2215 m2

2738 m2

6224 m2

2248 m2

2820 m2


