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GRUPPE FOR UTREDNING AV LOKALISERINGSMULIGHETER 

FOR KHM I UIOs LEIELOKALER PÅ ØKERN 
 

Museumsdirektøren har nedsatt en gruppe for utredning av lokaliseringsmuligheter for samlinger, 

seksjoner og arbeidsfunksjoner i UiOs magasinbygg på Økern. 

 

Gruppens sammensetning 

Gruppen har denne sammensetning: 

 

Per Rekdal (leder)  

Kirsten Bjørndal (dokumentasjon/utredning)  

Ingrid Landmark (Arkeologisk seksjon)  

Tone C. Karlgård (UPS)  

Øivind Fuglerud (Etnografisk seksjon)  

Margrete Simonsen (Fornminneseksjonen)  

Anne Sommer-Larsen (Konserveringsseksjonen)  

Susan Matland/Mårten Teigen (Dokumentasjonsseksjonen, Susan melder fra hvem som deltar fra DS)  

Jan S. Jensen (administrasjonen)  

Elin C. Storbekk (ledende verneombud). 

 

Hovedforutsetninger 

Økernbyggets hovedfunksjon kan defineres som et sted der museumsgjenstander  

oppbevares og der de funksjoner som har som oppgave å arbeide direkte med 

gjenstandene også bør finnes. I tillegg er det viktig å sikre at både teknisk-administrativt og 

vitenskapelig personale, permanent eller midlertidig, kan ha sine arbeidsplasser i bygget. 

 

Styrende premisser 

Styrende premisser for gruppens arbeid vil være: 

 

- Tre-lokalitetsmodellen (Bygdøy, Tullinløkka, Økern), og et tidsperspektiv for løsningene på 

15-20 år. 

 

- Målsetning om samling av alle magasiner på Økern (med mulig unntak for steinsamlingen) 

 

- Etablering av gjenstandsmottak også for arkeologisk materiale 

 

- Samling av HELE Konserveringsseksjonen i Økernbygget (nødvendige   

utstillingsforberedende fasiliteter på Tullinløkka/Bygdøy kommer i tillegg). 

 

- Lokalisering av de delene av Dokumentasjonsseksjonen som arbeider med 

gjenstandsmaterialet. 

 

- Lokalisering av REVITA-revisjonslinjer 

 

- Lokalisering av fagpersonale fra samlingsseksjonene som har arbeid mot 

gjenstandsmaterialet som sin hovedoppgave (magasinforvaltere). 

 

- Arbeidsplasser for forskere som arbeider med gjenstandsstudier skal være til disposisjon. 

 

Tilleggsutredning 

Utredningsgruppen skal i tillegg undersøke: 

 



- Mulighetene for lokalisering av et nytt Senter for fremragende forskning (SFF) i 

Økernbygget. 

 

- Mulighetene for lokalisering av større eksternt finansierte forskningsprosjekter og større, 

flerårige utgravningsprosjekter under KHMs Fornminneseksjon. 

 

- Mulighetene for etablering av fysiske rammebetingelser for utprøvende formeksperimenter, 

jobbing med nye utstillingskonsepter, studentprosjekter m.v.  

 

Fysiske rammer for oppgaven 

Gruppen skal utføre sitt arbeid med utgangspunkt i to ulike modeller når det gjelder fysiske 

rammebetingelser og tilgjengelige arealer: 

 

1. Innenfor nåværende leiearealer. 

2. Innenfor en løsning med utvidet leieareal og påbygd etasje(r). 

 

Gruppen skal også angi ideer og løsninger for mulig KHM-anvendelse av NHMs nåværende og 

planlagte magasinarealer etter evt. tilbakeflytting til Tøyen. Spørsmålet skal vurderes i relasjon til både 

alt. 1) og 2) ovenfor. 

 

Oppgaven konkretisert 

Gitt disse forutsetningene skal det for hver av modellene ovenfor stilles følgende  

spørsmål: 

 

- Hva kan føyes til av gjenstander/magasiner, laboratorier, verksteder, arbeidsplasser, 

kontorer, prosjektrom, fellesarealer etc?  

- Hvordan kan funksjoner omfordeles, hvordan kan det lagres tettere i magasinene? 

- Fordeler og ulemper for de ulike konserveringsdelenes plasseringer? 

- Fordeler og ulemper ved ulike plasseringsalternativer for Dok.sek.? 

- Hvilke funksjonelle og logistiske hensyn må ivaretas 

 

Gruppen skal også kommentere evt. utfordringer knyttet til samspillet med museets bygg på 

Tullinløkka og Bygdøy. 

 

Ressurser 

Gruppen er lovet bistand fra Teknisk avdeling sentralt, herunder mulighet til benyttelse av tjenestene 

til TAs eksterne arkitektressurser. 

 

Styringslinje 

Utredningsgruppen v/gruppeleder rapporterer til KHMs ledelse via avdelingsdirektør Karsten Aase-

Nilsen. 

 

Frist 

Gruppen skal avgi sin innstilling innen 30. juni 2012 

 

 


