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Sak S 22/14 Lokaler for KHMs fag-, administrasjons- og fellesfunksjoner i det 
fremtidige Tullinløkka - strategisk avklaring av alternativer 
 

Bakgrunn 

KHMs modell for fremtidige lokaliseringer på Tullinløkka forutsetter at administrasjon, 

fagkontorer og fellesfunksjoner lokaliseres i et eget bygg i umiddelbar nærhet til Historisk 

museum . Det anbefalte alternativ har til nå vært at Nasjonalmuseets nåværende 

administrasjonslokaler i Kr.Augustgate 23 overtas når museet flytter over i nybygget på 

Vestbanen i 2019-20, jfr. senest styrets vedtak 4. april 2014. Kr.Augustgate 23. eies av 

Entra AS. 

 

Nytt alternativ -nybygg for Juridisk fakultet i Kr.Augustgate 15-19 

Gjennom EAs eiendomsdirektør har KHM-ledelsen nå mottatt en henvendelse om vår evt. 

interesse for et alternativ til denne løsningen. Aktuelle alternativ er disponible arealer i et 

planlag nybygg for Juridisk fakultet i Kr.Augustgate 15-19, hvor UiO for tiden er i 

forhandlinger med Entra AS med sikte på inngåelse av et leieforhold på langtidsbasis. De 

tre nevnte gårdene, som ikke er bevaringsverdige, ble i sin tid ervervet av Entra for bygging 

av nye lokaler for Nasjonalmuseet for kunst. Etter endring av lokaliseringskonseptet for 

Nasjonalmuseet har de aktuelle lokalene i Kr.Augustgate 15-19 vært benyttet til div. 

kortidsutleie, bl.a. også til KHM. Det har imidlertid hele tiden vært Entras plan at 

eiendommene skulle utvikles gjennom rivning og nybygg. 

 

UiO har inngått forhandlinger med Entra fordi Juridisk fakultet har et stort behov for mer 

moderne lokaler for undervisning og støttetjenester. Et nybygg i Kr.Augustgate 15-19 vil 

også muliggjøre samlokalisering av all virksomhet utenom de historiske 

universitetsbygningene i et felles bygg, og dessuten muliggjøre sanering av et stort antall 

leieforhold spredd på en rekke  adresser i byen. Bygget vil også få en gunstig plassering 

nær de historiske universitetsbyggene i en syd-nord akse med Tullinløkka som del av en ny 

og utvidet sentrumscampus for UiO. Med Historisk museum mot vest og et nytt 

utstillingsbygg under/på Tullinløkka, vil også KHM kunne bli en sentral bidragsyter til 

denne campusvirkningenn. Effekten vil bli ytterligere forsterket dersom det besluttes 

overtagelse av Nasjonalgalleriet for virksomhet i regi av UiO. 

 

Entra ønsker å bygge i opptil 13 etasjer for å få den ønskede økonomi inn i prosjektet. 

Juridisk fakultets behov, inkl. beregnede arealer for ekspansjon, vil være dekket gjennom 

etasjene 1-9. UiO/EA undersøker derfor interessen fra andre aktuelle UiO-enheter for leie 

av lokalene i etasjene 10-13. KHMs plassering på Tullinløkka gjør oss til den mest aktuelle 

brukeren av lokalene. Nettoarealet i de aktuelle lokalene er på totalt 4.372 m2. 
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Arealtall og arealbehov 

Spørsmålet fra KHM er todelt: 

 

1. Er lokalene store nok til å dekke våre behov, og er det tilstrekkelig med muligheter 

for ekspansjon av arealet i forhold til behovene for vekst og utvidelse som vi vet vil 

komme, bl.a. som følge av utvidede lokaler for utstillinger og utstillingsproduksjon 

på Tullinløkka? 

 

2. Vil lokalisering i nevnte toppetasjer i Kr.Augustgate 15-19 gi en like god eller bedre 

løsning enn det tidligere foretrukne alternativet, Kr.Augustgate 23 - funksjonelt, 

musealt og konseptuelt? 

 
Arealtallene og arealbehovet som må sammenlignes er som følger: 
 
Programmert behov 2012 - adm./fagkontorer/fellesarealer (netto) 3.480 m2 
Tilgjengelige arealer Kr.Augustgate 15-19 (netto) 4.372 m2. 
Arealer Kr. Augsutsgate 23 (omberegnet nettoareal)*) 5.460/4400 m2 

 
*) Bygget har et brutto totalareal på 8.736 m2, netto bruksareal er ikke kjent. Legger en inn en forutsetning om en 
brutto-/nettofaktor på 1,6, vil dette gi et nettoareal på ca. 5.460 m2. Kr.Augustgate 23 rommer i dag også lokaler for 
«Kunst i offentlige rom - KORO», som leier byggets 7. etg. Det er usikkert om denne institusjonen baserer seg på videre 
leie etter at Nasjonalmuseet har flyttet ut. Ved videre leie vil tilgjengelig nettoareal måtte reduseres med ca. 1000 m2, noe 
som vil gjøre størrelsen på tilgjengelige arealer noenlunde sammenlignbar med arealet for Kr.Augustgate 15-19. 

 

Det følger av oversikten ovenfor at begge alternativene vil gi en ekspansjonsmulighet på 
minimum 1000 m2, eller ca. 20-25%. Om dette er tilstrekkelig, har vi p.t. ikke godt nok 
grunnlag, for å avgjøre med sikkerhet. Men en ekspansjonsramme på 20-25% vil normalt 
kunne anses som akseptabelt. Det må også tas i betraktning at lokalisering i et nybygg vil gi 
en mer effektiv arealutnyttelse. 
 
To alternativer - fordeler og ulemper 
Plasseringen i Kr.Augustgate 23, med sin umiddelbare nærhet til Historisk museum, kan 
kanskje anses som mer gunstig enn plasseringen i nr. 15-19 noen meter lenger ned i gaten. 
Men fordelen er ikke mer enn marginal, og vil sannsynligvis bli borte ved bygging av nytt 
underjordisk utstillingsbygg vis à vis på Tullinløkka. Ved 15-19-alternativet, kan det ligge 
en fordel i muligheten for å prege romløsninger og funksjonelle krav gjennom deltagelse i 
prosjekteringsarbeidet fra begynnelsen av. På den annen side bør evt. ulemper ved 
plassering i 10-13 etg. vurderes. 
 
UiO har i forhandlingene med Entra lagt inn en forutsetning om klausulering av en 
overtagelsesmulighet etter en lengre leieperiode. For KHMs del vil dette bety at en vil 
kunne ha varig bruk av lokalene som ramme for fremtidig planlegging av 
museumsvirksomheten. 
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Budsjettmessig forutsetning - full inndekning av økte leiekostnader 
For begge de to alternativene vil KHMs absolutte forutsetning måtte være at det gis full 
kompensasjon for økte leiekostnader over UiO-budsjettet. 
 
Avslutning - signaler fra styret 
KHMs ledelse må i løpet av kort tid gi signaler til UiOs ledelse, og til forhandlerne i UiOs 
eiendomsavdeling, om KHM er rede til å anse lokalisering i nybygget i Kr. Augustgate 15-
19 som et reelt alternativ. Det andre alternativet er å fastholde lokalisering i Kr.Augustgate 
23 som beste og foretrukne løsning, og å avvise deltagelse i en pakke for avtale om nybygg 
mellom UiO og Entra AS. 
 
Det bes om signaler og evt. beslutninger fra styrets side. 
 
 
Vedtaksforslag: 

Iht. styrets vurderinger og konklusjoner 
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