
PROBLEMÀTICA ACTUAL

“ I would like to use architecture to create bonds between people who live in cities, and even use it to recover the communities that used to exist in every single city.”
TOYO ITO 2/30

To establish a new Museum of Cultural History in Bjørvika was initiated by the Muse-

ums former director Egil Mikkelsen. The architecture of the buildings at Tullinløkka and 

Bygdøy was seen upon as outdated and unsuited for the needs of a modern museum. 

The space was scarce, and working conditions for the researchers and curators was not 

good. The biggest challenge has been to convince the public and the politicians to move 

the Viking ships. In 2006 the University Board made an official decision to move the 

ships. Since then several groups have made risk analysis and security assessments on 

whether it is possible to move the ships. 

The results are varying, but a few concludes that it is little or no risk involved in mov-

ing the ships, however, the treasures from the ships cannot be moved at all. This 

debate has been mainly focused on the technical aspects of moving the ships. But there 

are also strong emotions involved when it comes to moving the strongest symbols of 

Norwegian history. The public has also grown to love the building by Arneberg. The 

relationship between the space and the ships themselves has formed a strong image 

in people’s minds. In November 2011 the University Board repealed the 2006 decision, 

and open up for alternate solutions to a museum in Bjørvika. It was now time to open 

up the discussion.

CONFLICT

1 KHM Tunniløka 3 KHM Bjørvika1 Vikingskipeet museum Bygdøy

Inconvenients

- Instalació anticuada. Cap tipus de servei 
al visitant.

- Remodelació costosa.

- 20 min del centre de la ciutat. Mal co-
municada.

- Instalacions de conservació i magatzem 
molt limitades.

- Baixa superficie exhibició.

Inconvenients

- Trasllat dels vaixells. Fet que no asse-
gura la seva integritat.

- Museu vertical en tres volums. Nula co-
municativitat

- Densificació del centre històric ocupant 
una parcela lliure d’espai públic.

Inconvenients

- Trasllat dels vaixells. Fet que no asse-
gura la seva integritat.

- Concentració dels equipament culturals 
més importants en un sol punt.

- Destrucció de l’identificació dels museus 
actuals amb la seva arquitectura.
Memòria històrica.

Avantatges

- No trasllat dels vaixells. Fet que asse-
gura la seva integritat.

- Memòria històrica.

- Creació d’un gran complex amb el 
Folksmuseet.

- Arquitectura del recinte actual. Antiga 
església.

- Pulmó Verd Bygdøy.

Avantatges

- Situat al centre històric de la ciutat

- Memòria històrica.

- Creació d’un gran complex amb el KHM 
actual

- Arquitectura del recinte actual. Edifici 
modernista Jugenstaad

- Reactivació de la zona

Avantatges

- Nou complex modern adequat al visi-
tant.

- Creació d’un gran parc a la zona de 
Bjørvika

- Instalacions de nova planta destinades 
a la conservació i centralització de tots 
els serveis.

- Efecte Guggenheim al nou barri marítim 
d’Oslo.

B Situació

Per resoldre el futur del museu dels Vaixells Vikings d’Oslo 
es plantegen tres marcs d’actuació.

Opció 1 - Bygdøy.

El museu ,actualment situat a la península de Bygdøy, es 
manté en la seva ubicació actual i s’intenta començar un tre-
ball d’adequació dels exteriors i dels interiors.

Opció 2 - Tuniløkka

El museu es fusiona amb el KHM (museu d’història i cultura 
noruega) i es construeix una nova ala del museu en l’espai 
lliure al costat de l’actual museu. Una opció que implica el 
trasllat dels vaixells (molt fràgils) i una remodelació d’un ed-
ifici centenari.

Opció 3 - Bjørvika

Semblant a l’efecte Guggenheim de Bilbao, el trasllat de tot 
el complex del KHM i el museu dels Vaixells Vikings a un mu-
seu de nova planta suposaria l’impacte cultural necessàri en 
una zona de creixement econòmic i demogràfic.

A Problemàtica actual

Es planteja dins la societat noruega el futur del museu dels vaixells vikings d’Oslo declarats patrimoni de la humanitat. La discussió està 
a l’ordre del dia en tots els medis i en tots els nivells socials. Postures i debats parlen del futur i l’explotació del museu així com el dete-

riormanet de les instalacions i la impossibilitat de garantir-ne la conservació per poder oferir l’excelència al visitant.

Ens trobem davant d’un futur incert; amb avantatges, incovenients i interessos divers. Però la pregunta és clara.

QUIN ÉS EL FUTUR DEL MUSEU DELS VAIXELLS VIKINGS D’OSLO?

?
Bygdoy

?
Tunilokka

?
Bjorvika


