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Sak S 09/14  Strategi museumsutbygging - Bygdøy, Tullinløkka, 

Økern - status pr. i dag, veien videre.   
 

Bakgrunn 

Rammene for KHMs museumsutbygging har siden mai 2012 vært basert på en modell med tre 

ulike lokaliseringer, Tullinløkka, Bygdøy og Økern. Innholdet i og premissene for denne modellen  

er dels et resultat av beslutninger frå UiO og Kunnskapsdepartementets side, dels av prosesser og 

føringer KHM sjølv har drevet frem. Den helt avgjørende hendelsen var anbefalingen fra en 

internasjonal ekspertkommisjon om vikingskipsfunnenes tilstand og flyttbarhet mai-2012, og den 

derav følgende beslutning fra kunnskapsministeren om at vikingskipssamlingen må fortsette å ha 

Bygdøy som lokaliseringssted. KHMs premisser og visjoner for 3-lokaliseringsmodellen ble 

nærmere bearbeidet i dokumentet, «KHMs museumsmodell - grunnlagsdokument for videre 

konseptutvikling». Styret ga sin formelle tilslutning til dokumentet 9. november 2012. 

I perioden fra november 2012 til d.d. har styret med jevne mellomrom fått seg forelagt saker 

vedrørende KHMs museumsutbygging, dels som beslutningssaker, dels som orienteringssaker. 

Sakene har dreiet seg om alle tre lokalitetene. Det har i samme periode også kommet til 

beslutninger og føringer fra UiO og Kunnskapsdepartementet, som dels legger nye og presiserte 

premisser for museumsutbyggingen. Utviklingen fra høsten 2012 til i dag betyr at bildet av 

situasjonen samlet sett har blitt tydeligere enn den var for 1,5 år siden, men også i en viss forstand 

endret. Administrasjonen finner det derfor riktig at styret nå foretar en ny overordnet vurdering 

av status for museumsutbyggingen, og at en som del av dette også legger opp til en diskusjon der 

styret kan gi nødvendige føringer og innspill til utformingen av strategien for KHMs videre 

museumsutbygging. Foreliggende notat er utarbeidet som grunnlag for denne diskusjonen. 

Nye beslutninger og hendelser med konsekvenser for KHMs museumsutbygging 

Følgende beslutninger og hendelser i perioden 2013-14 legger premisser for den videre 

museumsutbyggingen: 

 Oppstart prosjektering nytt vikingstidsmuseum: Kunnskapsdepartementet har i brev av 27. 

januar 2014 gitt Statsbygg i oppdrag å starte prosjekteringen for «.. utvidelse og nybygg for 

vikingtidssamlingen på Bygdøy». Departementet (KD) fremholder at saken «.. er av særlig 

nasjonal interesse» og ber Statsbygg ta «.. særskilt hensyn til dette» ved utvikling av 

prosjektet. KD legger til grunn at prosjektet både skal inneholde en «prosjektvalg-/idefase 

med konkurranse» og en «skisseprosjektfase», og at dette bør være «godt i gang i 2014». 

 3-lokaliseringsmodellen bekreftet: Brevet fra KD til Statsbygg bekrefter at 3-

lokaliseringsmodellen (Tullinløkka, Bygdøy og Økern) også er den nye regjeringens 

konseptvalg. 
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 Konseptutvikling for Tullinløkka pågår: Kunnskapsdepartementet har tidligere i år bedt UiO 

levere innspill og til konseptutviklingen for Tullinløkka, herunder også spørsmålet om 

fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet. KHM i samarbeid med UiOs eiendomsavdeling (EA) 

arbeider p.t. med et forslag til en tilbakemelding til KD. Arbeidet innbefatter møter og 

felles gjennomgang med Statsbygg av status for arbeidet med steds- og planutvikling for 

Tullinløkka. 

 Masterplan for UiO støtter KHMs museumsmodell: UiO er inne i en omfattende prosess for 

utvikling av en «Masterplan» for sine fremtidige utbyggingsbehov og sin fremtidige 

eiendomsutvikling. Planen har vært på intern høring i vinter/vår, og skal endelig besluttes 

av UiOs styre i juni 2014. Planen legger 3-lokasjonsmodellen til grunn for KHMs fremtidige 

utbygging, herunder stedsutvikling for Tullinløkka, rehabilitering av Historisk museum og 

mulig overtagelse av Nasjonalgalleriet. Masterplanen har også bygging av nye lokaler for 

Juridisk fakultet på plassens nordlige del (Kr.Augustgate-kvartalet) som en forutsetning. 

Med grunnlag i dette opererer planen med en vest-/østvendt «museumsakse» (fra 

Frederiksgate 3 via HM til Nasjonalgalleriet) og en syd-/nordvendt «kunnskapsakse» (fra de 

gamle jussbygningene/universitetshagen til Kr.Augustgate) som hovedprinsipper for UiOs 

utvikling av en «sentrumscampus» på Tullinløkka. 

 UiO-styret støtter beskrivelsen av KHMs utbyggingsbehov: UiO-styret hadde 4. februar 

2014 en omfattende diskusjon om universitetsmuseenes (KHM og NHM) bygningsmessige 

utfordringer. Som underlag for styrets drøfting var det utarbeidet et omfattende saksnotat, 

som redegjorde for KHMs behov og planer på samme premisser som i utkastet til 

Masterplan. UiO-styret ga full støtte til notatets beskrivelse av museenes utbyggingsbehov.  

 Avtale om utbygging av Kr.Augustgate 15-19 for Jur.fak: Det er nylig inngått avtale mellom 

UiO og Entra eiendom, som eier Kr.Augustgate 15-19, om utbygging av Kr.Augustkvartalet 

til nye administrasjons- og  undervisningslokaler for Juridisk fakultet. Utbyggingen dekkes 

inn gjennom langtidsleie av lokalene. Dermed har en vesentlig brikke i nevnte plan for 

utvikling av en UiO-campus på Tullinløkka falt på plass. 

 Rammene for Økernutbygginger er på plass: Rammene for utvidelsen og ombyggingen av 

KHMs lokaler på Økern er nå fastlagt. KHM vil få 55-60 arbeidsplasser (mot ca. 10 i dag) i de 

nye lokalene. Innflytting er planlagt sommeren 2015. Ombygningen finansieres via økt 

leiekostnad. Leieavtalen er nylig forlenget frem til 2028.  

 KHMs nye utstillings- og formidlingsfilosofi: KHM har med basis i Funksjonsanalysens nye 

kunnskapspolitikk arbeidet videre med utvikling av et nytt grunnlag for sin kommende 

utstillingsplanlegging og -produksjon. Et viktig dokument her er den nylig avgitte 

utredningen «Et hus for vilde tanker». Utstillings- og formidlingsfilosofien i denne har i 

betydelig grad hatt innvirkning på nye utstillingsprosjekter som «Kollaps», «Religion and 
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Money» og «Ta det personlig», som alle vil ha utstillingsåpning i løpet av de kommende 1-2 

årene. Den vil også danne grunnlaget for det kommende arbeidet med fornying av de faste 

utstillingene i Historisk Museum, og dessuten være viktig i utformingen av 

utstillingskonseptene for det nye vikingtidsmuseet. Den nye utstillings- og 

formidlingsfilosofien vil bli ytterligere spesifisert gjennom KHMs kommende arbeid med 

utforming av sin nye «Strategi 2020», og i den tilhørende delstrategi for formidling. 
 

Tullinløkka, Bygdøy og Økern - status, utfordringer og planer  
Det gis i det følgende en nærmere presentasjon av status, utfordringer og planer for de tre ulike 

lokalitetene: 

 

I. TULLINLØKKA  

 

I den pågående prosess med utforming av et innspill fra UiO til Kunnskapsdepartementet vedr. 

konsepter for fremtidig bruk av Tullinløkka og byggene der, bør KHM - i tråd med tidligere 

strategiske valg - kunne fremholde følgende: 

Hovedgrep:  

KHM ruster opp HM, overtar Nasjonalmuseets lokaler i Kristian Augusts gate 23 samt utvider 
utstillingsfasilitetene på Tullinløkka.  

Nye utstillingsfasiliteter er nødvendig for at KHM skal kunne motta store internasjonale 

spesialutstillinger, og selv være i stand til å produsere slike. Dette vil typisk være tverrfaglige 

temautstillinger hvor gjenstander fra arkeologi og etnografi blandes med moderne interaktiv 

teknologi, uttrykk fra samtidskunst m.v., og hvor KHMs nye utstillingsfilosofi vil ligge til grunn (pr. i 

dag spesifisert i KHMs funksjonsanalyse og i dokumentet «Et hus for vilde tanker»). En løsning 

uten et nybygget moderne utstillingsbygg vil ikke gi de samme mulighetene som en løsning med et 

slikt bygg. 

Et premiss er at utvidelsen må ha fysisk sammenheng med Historisk Museum. Det kan oppstilles 

tre hovedalternativer, hvorav alt. A er det foretrukne:  

 Alternativ A:  

Nytt underjordisk utstillingsbygg (ca. 10.000 kvm.) under Tullinløkka; lokaler i 

Nasjonalgalleriet er ikke nødvendig for å dekke arealbehovet. 

 Alternativ B: 

KHM overtar Nasjonalgalleriet og nye utstillingslokaler under Tullinløkka. 
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De tre bygningene skal utgjøre en helhet, der Historisk museum og Nasjonalgalleriet 

profileres som museets arkitektoniske perler. Det etableres en underjordisk 

forbindelse mellom de tre byggene. Plassen over utstillingsbygget (nåværende 

midlertidige park) videreutvikles som park og offentlig rom med utendørs 

formidlingsaktiviteter, uteservering m.v. 

 Alternativ C: 

KHM overtar Nasjonalgalleriet; det etableres en fysisk forbindelse mellom de to 

bygningene 

I et museumskonsept hvor både Historisk museum og Nasjonalgalleriet tas i bruk, vil en 

mulig modell for fordeling av utstillinger og samlinger i de to byggene være (jfr. KHMs 

museumsmodell, senest behandlet i KHMs styre i november 2012): 

 Historisk museum benyttes til utstillinger hvor de etnografiske samlinger står i 

sentrum – med fokus på global kompleksitet og forskjellighet. 

 Nasjonalgalleriet benyttes til Norges oldtid fra steinalder til jernalder, samt til 

numismatikk- og antikkutstillinger (problemstilling: også middelalder hvis ikke 

lokalisering på Bygdøy). 

Nærmere om Historisk museum 

 Full teknisk og bygningsmessig renovering av bygget er nødvendig.  

 Bygningsmessig tilbakeføring til Henrik Bulls opprinnelige jugendstiluttrykk, men med  

modifiseringer og tilpasninger som er nødvendig for å kunne ivareta kravene til moderne 

museumsdrift. Problemstilling: Kan opprinnelige (og sannsynligvis bærende) vegger fjernes 

for å skape større sammenhengende utstillingsrom - vurdering både ift. 

bygningsvern/antikvariske hensyn og byggtekniske hensyn. 

 Kontorer og museumsfunksjoner som er lokalisert i opprinnelige utstillingsarealer 

gjøres om til arealer for utstillings- og formidlingsaktiviteter. Spørsmål: kan 

opprinnelige (og sannsynligvis bærende) vegger fjernes for å skape større 

sammenhengende utstillingsrom - vurdering både i forhold til 

bygningsvern/antikvariske hensyn og byggtekniske hensyn? 

 Moderne kafe/restaurant etableres, evt. i nybygg 

 Hoveddelen av samlingene i kjelleretasjen overføres til Økernmagasinet (i 2015-17). 
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 Etnografisk bibliotek i 4. etg. (UB) flyttes fra bygget og samlokaliseres med Arkeologisk 

bibliotek (UB) i nytt leielokale for administrasjon og fellestjenester i Kr.Augustgate 23. 

Dette er en løsning som også UB har uttrykt interesse for. 

Problemstillinger og utfordringer HM:  

 Mulig konflikt mellom ønsket om oppstart av arbeidet med nye utstillinger i HM nå og 

(betydelig) senere igangsetting av ombyggings- og rehabiliteringsarbeidene. 

Utstillingsarbeidet bør gis en innretning som sikrer gjenbruk av nye utstillingselementer 

etter ombygging. 

 Realiseringen av sterkt prioritert restaurant-/kafetilbud vurdert opp mot tidspunkt for 

igangsetting av rehabiliteringen av bygget- avveining mellom kvalitet/kostnad og samlet 

ressursbruk, kan et restaurant-/kafeløsningen bygges slik at (deler av) den kan beholdes i 

et rehabilitert bygg? 

Nærmere om Frederiksgate 3 

 Bygget må totalrenoveres, tekniske anlegg må skiftes ut (2+80+80 mill. kr. er foreløpig 

avsatt over EAs budsjetter for 2016-2018). 

 Ved flytting av nåværende kontorlokaler til Kr.Auggustgate 23 fra 2019-20, vil hele 1. etg. 

bli ledig. 

 Den fremtidige lokaliseringen av konserveringsstudiet, Institutt for arkeologi, konservering 

og historie (IAKH), HF, i byggets 2. etg. må avklares. Det samme gjelder den langsiktige 

planen for lokalisering av KHMs malerikonserveringslab. (2. etg), som det med nåværende 

arealramme ikke er plass til i de nye Økernlokalene. Det kan også være et mulig alternativ 

at arkeologidelen av IAKH vender tilbake til Fr.gt. 3, evt. i kombinasjon med lokalene til 

«Norges  geografiske oppmålinger» 

 Mulig KHM-bruk av bygget vil kunne være: større forskningsprosjekter/fremtidige SFF’er (1. 

etg), eller en fremtidig «lab. for eksperimentell arkeologi» . 

Problemstillinger og utfordringer Fr.gt. 3: 

 Beslutning om fremtidig bruk av nabobygget til Frederiksgate 3, «Norges Geografiske 

oppmålinger» (tidl. Kunstakademiet), kan legge viktige premisser for utviklingen av 

Tullinløkka. Hva er status for «Slottsmuseum»-planene? Kan spørsmålet om KHM som evt. 

ansvarlig for driften av et slikt museum komme opp på nytt? 
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 Overtagelse av Kr. Augustgate 23 (se nedenfor) i kombinasjon med alle tre alternativer for 

Tullinløkka øst for Frederiksgate, vil kunne gjøre Frederiksgate 3 overflødig som bygning i 

et samlet KHM-løsning for Tullinløkka. Dette vil totalt sett være den beste løsning for KHM. 

 Kan et «makeskifte» med Kulturdepartementet, Oslo kommune e.l. for samlet disponering 

av «Norges Geografiske oppmålinger» og Frederiksgate 3 til museumsformål, evt. med UiO 

for IAKH, være mulige scenarier?  

 En mulig avhendelse av Fr.gt. 3 kan gjøre det uaktuelt å iverksette den planlagte 

totalrenovering av bygget. Hvor lenge kan fortsatt bruk av bygget uten utbedringstiltak, jfr. 

HMS-hensyn, forsvares? 

Nærmere om Kr. Augustgate 23 - fagkontorer, administrasjon og fellesfunksjoner  

 Fagkontorer, administrasjon og fellesfunksjoner, som ikke lokaliseres på Økern eller 

Vikingskipshuset, flyttes til og samlokaliseres i Nasjonalmuseets nåværende 

administrasjonsbygg i Kr.Augustgate 23. Bygget, som er nyoppusset for NMs behov, eies av 

Entra AS. 

 Leiekontrakten for UiOs nåværende leiebygg i St.Olavsgt. 29 sies opp fra samme tidspunkt 

Kr. Augustgate 23 kan tas i bruk. 

 

Problemstillinger og utfordringer - alle konseptvalg 

 Museumsutbygging med og uten utstillingslokale under Tullinløkka vil gi to ulike 

museumskonsepter, og vil legge to ulike premissgrunnlag for planlegging og prosjektering. 

Den totalt sett beste løsning for KHM vil sannsynligvis være alternativ A. foran, altså 

utstillingslokale under Tullinløkka uten overtagelse av NG. 

 Beslutningen om oppstart av prosjekt for utbygging av Kr.Augustkvartalet til nye 

administrasjons- og  undervisningslokaler for Juridisk fakultet, vil legge føringer også for 

utformingen av KHMs Tullinløkkakonsept. En konsekvens vil bl.a. være at det kommer mer 

tyngde bak UiOs planer om en helhetlig campusutvikling for Tullinløkka (jfr. Masterplanen). 

 Den nylige beslutningen i Nasjonalmuseets styre om å anbefale etablering av et 

portrettgalleri i Nasjonalgalleriet, kan bety at alternativet med overtagelse av 

Nasjonalgalleriet blir mindre sannsynlig. Det er imidlertid usikkert hvor godt denne 

beslutningen er forankret i Kulturdepartementet. Det avgjørende her vil uansett være 

hvilke valg regjeringen og de to involverte departementer faller ned på. 
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Tullinløkka - videre oppfølging, nødvendige avklaringer og prosesser 

 Det bør sikres rask fremdrift i UiOs (og KHMs) arbeid med det overordnede 

konseptinnspillet for Tullinløkka, som skal oversendes KD. Arbeidet må koordineres tett 

mot Statsbygg, som på oppdrag fra Administrasjonsdepartementet arbeider med et 

«etterbruksprosjekt» for Tullinløkka. 

 UiO i samarbeid med Statsbygg må foreta avklaringsprosesser mot Riksantikvaren når det 

gjelder rammene for den bygningskonservatoriske renoveringen av Historisk museum (og 

Fr.gt. 3), og når det gjelder rammene for modernisering og tilpasning av byggene. 

 UiO i samarbeid med Statsbygg må også foreta sonderinger mot Oslo kommune 

vedrørende evt. utfordringer ved endring av reguleringsplanen for Tullinløkka. 

 Et nytt prosjektregime og en strammere styringsstruktur for UiOs/KHMs 

Tullinløkkautvikling bør komme på plass raskt. En av de viktigste oppgavene vil være å få på 

plass en milepælsplan for arbeidet med Tullinløkkaprosjektet . 

 Det må startes opp arbeid med rom- og funksjonsprogram for KHM på Tullinløkka; det kan 

dels bygge på underlagsmaterialet som ble utarbeidet for Bjørvikaprosessen. 

Programarbeidet kan gjøres på grunnlag av to ulike museumsmodeller og utarbeides i to 

alternative løsninger - med og uten museumsbygg under Tullinløkka 

 Det bør bestilles konseptstudier fra ulike arkitekt-/designermiljøer, bl.a. på grunnlag av 

føringene som følger av nevnte arbeid med rom- og funksjonsprogram. Fokuset bør være 

både på helhetsløsningene for Tullinløkka, og på løsninger for byggene separat. 

 UiOs intensjon om overtagelse av (deler av) Kr. Augustgate 23 for KHM må raskt følges opp 

gjennom en formell henvendelse til Entra (og KD) 

 

II. NYTT VIKINGTIDSMUSEUM BYGDØY  

 

Arbeidet med det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy er kommet betydelig lenger enn 

Tullinløkkaprosjektet. Dette ble forsterket gjennom Kunnskapsdepartementets beslutning om 

igangsetting av prosjekteringsarbeid for det nye museet, jfr. tidligere nevnte brev av 27. januar 

2014 til Statsbygg.  

Grunnlaget for Statsbyggs prosjekteringsarbeid vil bl.a. være dokumentet «UiO Kulturhistorisk 

museum - vikingtidssamlingen på Bygdøy, grunnlagsdokument for plan- og designkonkurranse 

og regulering». Dokumentet, som også inneholder et spesifisert romprogram, ble utarbeidet i 
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løpet av 2013 av en utredningsgruppe sammensatt av personale både fra KHM og UiOs 

eiendomsavdeling. Utredningen ble godkjent av KHMs styre 6. desember 2013. Dokumentet 

ble oversendt Kunnskapsdepartementet m/kopi til Statsbygg i februar 2014 

Museets innhold - hovedelementer 

Hovedelementer i grunnlagsdokumentet er:  

 Et romprogram på 7100 m2 netto, hvorav: 

 1710 m2:  publikumsarealer 

 4130 m2:  utstillinger 

 300 m2:  kontorfunksjoner 

 395 m2:  drift og varemottak 

 Øvrige nøkkeltall: 

 1700 m2 av utstillingsarealet innplasseres i eksisterende Vikingskipshus 

 Samlet bruttoareal for det nye museumsanlegget vil være på 11.960 m2, hvorav i 
nybygg ca. 9300 m2. 

 

 Det nye museet vil bl.a. inneholde: 

 Nåværende vikingskipssamling 

 Ny og utvidet vikingtidsutstilling, inkl. ikonløype og «fordypning». 

 Arealer for særutstillinger 

 Arealer for uteutstillinger og «utomhusaktiviteter» 

 Arealer for utstillingsproduksjon og gjenstandsbehandling 

 Kafe/restaurant m/uteservering 

 Auditorier 

 Større butikk(er) 

 Arealer tilpasset aktiviteter for skoleklasser 

 Infrastruktur for moderne, interaktiv formidling 

 Større fellesarealer for «vrimling», garderober m.v. 
 

Oppgaver og utfordringer fremover 

Sentrale oppgaver i tiden fremover vil være: 

 

 Presse på for fortgang i prosjektetablering i Statsbygg og ved UiO: Felles 
oppstartsseminar KHM/UiO/Statsbygg er under planlegging. 
 

 Oppbygging av prosjektorganisasjon internt ved KHM og UiO: Det arbeides med ulike 
modeller for prosjektorganisasjonen. Denne må sikre god innflytelse for KHM og god 
kommunikasjon mellom KD-UiO-KHM-styringslinjen og Adm.-dep-Statsbygglinjen. Det 
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er ellers viktig at prosjektorganisasjonen evner å integrere det faglige- og 
innholdsmessige perspektivet på en god måte, herunder arbeidet med videreutvikling 
av utstillings- og formidlingskonseptene og det forskningsmessige grunnlaget for dette 
(jfr. vedlegg 3: forslag prosjektorganisasjon). 

 

 Utarbeiding av en ambisiøs, forpliktende og realistisk fremdrifts- og milepælsplan. 
 

 Videre arbeid med utvikling av utstillingsvisjonen og utstillingskonseptene for det nye 
museet: En egen gruppe med basis i KHMs to råd, utstillingsrådet og forskningsrådet, i 
Utstillings- og publikumsseksjonen og i Arkeologisk seksjon vil arbeide med 
videreutvikling av utstillingsvisjonen og utstillingskonseptene. Et viktig 
grunnlagsdokument for dette vil være utstillings- og formidlingsfilosofien i «Et Hus for 
vilde tanker». Arbeidet skal også samordnes mot KHMs fagmiljøer for 
viktingtidsforskning (se neste pkt.). Gruppen vil bli integrert i prosjektorganisasjonen 
som en egen «brukergruppe for utstillinger» 
 

 Videre oppbygging av museets forskning på vikingtid - som grunnlag for utstillinger og 
formidling fundert i den nyeste kunnskap og i verdensledende forskning: Arbeid med 
utvikling av prosjektsøknader for finansiering av vikingstidsforskning, men med et 
særlig fokus mot forskningsfundering av den kommende utstillingsbyggingen i det nye 
museet. 
 

 Arbeid med utvikling av sponsorkonsepter for det vikingtidsmuseet: Det legges til grunn 
fullfinansiering over statsbudsjettet for selve byggeprosjektet, men fokus på 
sponsorfinansiering av (deler av) utstillingsbyggingen. 

 

 Internt utredningsarbeid rundt bemanningsbehov, driftsfinansiering og 
organisasjon/styring i det nye museet må startes opp. 

 

Tidspunkt for åpning av nytt museum 

Et optimistisk anslag for tidspunkt for åpning av det nye museet vil være i 2017-18. Et anslag 

på 2018-20 vil sannsynligvis være mer realistisk. En insistering på det optimistiske og ambisiøse 

alternativet fra KHMs side, vil sannsynligvis bidra til opprettholdelsen av et press for rask 

fremdrift.  
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Flytskjema - nytt vikingtidsmuseum 

 

III. Nye lokaler Økern 

 

Rammene for utvidelsen og ombyggingen av KHMs lokaler på Økern er nå fastlagt. Status pr. i 

dag kan oppsummeres slik: 

 KHM vil få 55-60 arbeidsplasser (mot ca. 10 i dag) i de nye lokalene.  

 Lokalene vil inneholde ombygde (og fortettede) magasinarealer, laboratorier, 

verksteder, fagkontorer og møte-/seminarlokaler.  

 Ombyggingsarbeidene for den nye 2. etg. er godt i gang. Beregnet ferdigstilling ca. 1. 

mai. 

 Detaljprosjektering for kjeller- og 1. etg. pågår. Det arbeides også med spesifisering av 

inventar- og utstyrsbehov for alle tre etasjene. 

 Ombyggingsarbeidene vil foregå høst-2014 og vinter-2015.  

 Innflytting er planlagt sommeren 2015.  
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 Det er gjort en egen avsetning på 22 mill. kr. over 2014-budsjettet til UiOs 

eiendomsavdeling for finansiering av inventar og utstyr, herunder ekstra 

magasininnredning. 

 Selve ombygningen foretas av eiendomsselskapet som eier Økernbygget, og vil etter 

planene bli finansiert via økt leiekostnad over en 15-årsperiode (ca. 2,8 mill. kr. i 

leieøkning pr. år). Et alternativ er engangsfinansiering av ombygningskostnadene, ca. 

25 mill. kr. avhengig av prinsipp for mva-beregning. Uansett modell, legges det til grunn 

full finansiering over UiOs budsjett. 

Mer om de nye Økernlokalene 

KHM vil med den siste leieutvidelsen (2. etg.) få et samlet leieareal på Økern (Kabelgaten 54-

56) på 9020 kvm., hvorav 1300 kvm gjelder de nye lokalene i byggets 2. etg. 

Bygget vil inneholde følgende museumsfunksjoner: 

 Gjenstandsmaterialet i alle nåværende magasiner, unntatt det som nå oppbevares på 

Lokomotivverkstedet/ Sørenga og magasinene for mynt, medaljer, ordener og 

papirgjenstander/arkiv, som beholder sin lokalisering i bygningene ved Tullinløkka. 

 Nye magasiner/rom for metallgjenstander (tørrmagasin 350 m2), naturvitenskapelig 

materiale (80 m2) og kjøling (25 m2). 

 Gjenstandsmottak for arkeologisk materiale. 

 Laboratorier og verksteder for arkeologisk og etnografisk konservering 

 Fotolaboratorier, arbeidsplasser for fotografer som arbeider med gjenstandsmaterialet. 

 REVITA-revisjonslinjer. 

 Prosjektpersonale Arkeologisk seksjons større forvaltningsgravninger (2. etg.) 

 «Det røde rom», seminarrom og forskerarbeidsplasser. 

 Kontorarbeidsplasser for fagpersonale fra Arkeologisk seksjon, Seksjons for 

samlingsforvaltning og Seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi. 

 

Utfordringer og problemstillinger - kort sikt 

Oppgaver og utfordringer på kort sikt er: 

 Endelige avtaler mellom UiO og utleier/eiendomsselskapet om finansieringsramme og 
finansieringsmåte for ombygningene må raskt komme på plass. Det er nødvendig at 
endelig klarsignal for oppstart av byggearbeidene gis raskt også for kjeller og 1. etg. 

 

 Full inndekning av økt internhusleiekostnad som følge av de nye Økernlokalene 
forutsettes lagt inn i KHMs budsjettet for 2015. Saken er spilt inn til UiO-sentralt som 
del av den ordinære budsjettprosessen for 2015. 
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 Eiendomsavdelingens (EA) faste driftsbemanning i Økernbygget må oppgraderes med 
en ekstra stilling og økt kompetanse fra 2015. Saken er spilt inn til EA i dialogmøte 
tidligere i vår. 

 

 Det må utvikles gode løsninger for organisering og drift av KHMs utvidede virksomhet i 
Økernbygget, herunder fellestjenester, driftsrutiner, ansvarslinjer og samarbeid mot EA 
og NHM. Det pågående arbeid i KHMs arbeidsgruppe for ny Økernorganisering må avgi 
sin rapport innen fastsatt frist. 

 

 Innspill til UiO-budsjettet for 2015 om midler til ny varebil samt finansiering av ekstra 
stilling til administrativ koordinering av KHMs utvidede aktiviteter i bygget, må følges 
aktivt opp. 

 
Utfordringer og problemstillinger - lang sikt 

Med Kunnskapsdepartementets og UiOs beslutninger om 3-lokasjonsmodellen som konsept 
for KHMs videre utbygging, og med de ombygninger og tilpasninger som nå foretas, er det 
nærliggende å anse Økernbygget som en varig lokaliseringsløsning for KHM. Med den 
prosjekterte ombygging og nyinnredning av byggets magasinlokaler vil magasinene 
sannsynligvis kunne romme antatt gjenstandstilvekst for en periode på 30-40 år. Et lengre 
planleggingsperspektiv enn dette er det ikke vanlig å operere med. Samlet sett styrker disse 
forhold nevnte konklusjon. KHMs styre har pr. dato likevel ikke fattet noen endelig prinsipiell 
beslutning om et slikt strategivalg. 
 
På mellomlang sikt ligger det en utfordring i å etablere løsninger for de samlinger som hverken 
har lokalisering på Økern eller i Historisk museum - steinsamlingen samt båtene som ligger til 
konservering i Lokomotivverkstedet på Sørenga. UiO arbeider med å få på plass en utvidelse av 
leieavtalen for Lokomotivverkstedet frem til 2018, men en forlengelse utover dette er ikke 
sannsynlig. En god løsning for disse samlingene vil være å plassere dem i de lokaler som 
Naturhistorisk museum (NHM) i dag disponerer i Økernbygget; lokalenes plassering på 
bakkeplan gjør dette særlig gunstig. En slik løsning forutsetter imidlertid at NHMs planer om 
bygging av et nytt magasinbygg i museumsområdet på Tøyen kan la seg realisere. Noen 
forpliktende beslutning om en slik utbygging foreligger pr. dato ikke. Skulle en slik beslutning 
komme, vil utflytting innen 2018 uansett ikke være realistisk. 
 
Styret vil altså måtte gi sine strategiske vurderinger til følgende spørsmål: 
 

 Økernbygget som varig lokaliseringsvalg for KHMs magasiner med tilhørende 
støttefunksjoner. 

 Erstatningslokaler for de samlinger som i dag er lokalisert i Lokomotivverkstedet på 
Sørenga. 
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IV. Avslutning - konklusjoner 

Det legges til grunn at styret foretar en overordnet drøfting av KHMs strategi for 

museumsutbygging med basis i de spørsmål og problemstillinger det er redegjort for i dette 

notat. De signaler og synspunkter som fremkommer gjennom styrets behandling vil bl.a. være 

et viktig grunnlag for KHMs videre innspill til den pågående prosess rundt utvikling av UiOs 

Tullinløkkakonsept. Styrets vurderinger vil også kunne gi korrigerende eller supplerende 

betraktninger til de prioriteringer og retningsvalg som er lagt til grunn for Bygdøy- og 

Økernutbyggingene.  

 

Som videre prosedyre foreslår museumsdirektøren at strategien gis en samlet og ny 

bearbeiding i en revidert versjon av «KHMs museumsmodell - grunnlagsdokument for videre 

konseptutvikling», altså dokumentet som styret sist gang ga sin tilslutning til i november 2012. 

Endelig styrebehandling bør imidlertid ikke foretas før retnings- og konseptvalg for de 

strategisk mest sentrale spørsmål dette notatet omtaler er kommet nærmere en avgjørelse, 

herunder særlig UiOs KD-innspill om konseptvalg for Tullinløkka. Det legges til grunn at en slik 

endelig behandling kan gjennomføres på styrets møte i juni eller september i år. 

Når den nye versjonen av KHMs museumsmodell fremlegges for beslutning, bør den ha fått en 

form og en tydelighet som gjør den egnet til å være et stabilt og langtidsrettet styringsgrunnlag 

for KHMs fremtidige museumsutbyggingspolitikk. Hovedelementene i modellen vil også 

utgjøre en viktig del av KHMs nye «Strategi 2020». 

 

Forslag til vedtak: 

Iht. styrets vurderinger og konklusjoner. 

 

           KNI, 26.03.14 

 

 

 


