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UiO, KHM og Økernbygget 2006-2015 – en 
oppsummering 
 
 

 2006: UiO inngikk første kontrakt om leie av magasin- og revisjonslokaler for 
KHM på Økern (ca. 7000 m2.)  
 

 2007: Ombyggingsarbeider hele året. De opprinnelige planene var at 
magasinene skulle stå ferdig sommeren 2007, og være klare til innflytning av 
de første gjenstandene rundt 1.november samme år. Formell UiO-overtakelse 
av lokalene fra årsskiftet 2007-08. 
 

 2008: Forsinkelser i ombyggingsarbeidene, installasjonsproblemer for flere av 
de tekniske anleggene. KHM kunne i praksis ikke ta lokalene i bruk før i 
september 2008. KHM ble påført store tap pga. lønnsforpliktelser for 
REVITA-personale som ikke kom i gang med det planlagte arbeidet i de nye 
lokalene. 
 

 2009-2011: Magasindrift og REVITA-revisjonslinjer på Økern, flytting av 
samlinger fra VSH-kjeller, Fr.gt. 3, Blindern, Domus Nova m.m. Ca. 10-15 
personer arbeider i bygget på fast basis. 
 

 2010-d.d.: UiO inngår tilleggsavtaler for etablering av magasinlokaler for 
NHM i bygget. NHM-samlinger med lokalisering i mindre eksterne bygg 
flyttes til de nye magasinene i Økernbygget. Lokalene bygges om for å kunne 
motta en omfattende overflytting av geologisk materiale fra Brøggers hus på 
Tøyen (som planlegges totalrenovert).  
 

 2010: EA signaliserer våren 2010 at KHMs lokaler for arkeologisk 
konservering i brakka i Frederiksgate 3 må fraflyttes. EAs 
lokaliseringsalternativ er Gydasvei på Majorstua, et kontor og lab.bygg UiO 
har langsiktige leieforpliktelser i. KHM fremholder at lokalisering på 
Majorstua vil føre til ytterligere oppsplitting av fagmiljøene, og ønsker fortsatt 
lokalisering i brakka eller i annet sentrumsbygg (f.eks. tidl. Norges Geografiske 
Oppmålinger) inntil en mer langsiktig løsning kan komme på plass. I et møte 
mellom KHM og UiO-ledelsen 1. mars 2011 bestemmes det at KHMs 
konserveringslab. skal lokaliseres i Gydasvei. 
 

 2011: Planlegging for ombygging, ny laboratoriedrift og flytting til Gydasvei. 
 

 2012:KHM mottar våren 2012 melding om at EA har stilt prosessen med 
flytting av konserveringslabben til Gydasvei i bero. Som alternativ lanseres 
lokalisering på Økern gjennom leieutvidelser og ombygginger. KHMs nye 
museumsdirektør velger å vurdere dette som en strategisk mulighet, og 
nedsetter en intern arbeidsgruppe for vurdering av hvilke museumsfunksjoner 
som kan egne seg for lokalisering i bygget. KHMs styre fatter i desember 2012 



(se over) vedtak om rammene for lokalisering av KHMs museumsfunksjoner i 
bygget. 

 2013-2014: I regi av en egen brukerstyringsgruppe arbeider KHM videre med 
ulike typer kravspesifikasjoner, innspill museale brukerbehov m.v. Prosjektets 
fremdrift er avhengig av den fremdrift det gis gjennom EAs og utleiers 
oppfølging. 
 

 Juni 2013:UiO-styret fatter vedtak om a) ombyggingskostnad for kjeller og 1. 
etg. i de utvidede lokalene dekkes ikke over revidert leieavtale, men i form av 
direkte UiO-finansiering av ombyggingsarbeidene og b) avsetning av 22,1 mill. 
kr. til inventar/utstyr (hvorav hoveddel nye reoler/hyller). 
 

 September 2013: UiO inngår leieavtale med Union om den nye 2. etg. og 
ombygging av eksisterende lokaler. Overtakelsesforutsetninger i kontrakten: 
- Nye kontorlokaler i 2. etg. overtas 1/1-14 (senere forskjøvet til mai 2014) 
- Ombygde lokaler overtas aug-sept. 2014  

 (Pr. mai 2015 er kontorlokalene i 2. etg. primært i bruk som midlertidige lagre, 
 mens  ombyggingsarbeidene for kjeller og 2. etg. ennå ikke er påbegynt) 
 

 November 2013: EA fastsetter den endelige ombyggingskostnaden til 30,4 
mill. kr. 
 

 Vår 2014: Ombyggingsarbeidene for ny 2. etg. gjennomføres; svak fremdrift i 
planleggingen av ombyggingsarbeidene for kjeller og 2. etg. 
 

 August-desember 2014: Detaljprosjektering av ombyggingsarbeidene i regi av 
utleier (i samarb. m/UiO/KHM) foretas. ROS-analyse for bygget gjennomføres 
av Rambøll AS; inert-luft-anlegget bryter sammen; anbudsrunde 
gjennomføres. 
 

 Februar 2015: Det samlede kostnadsanslaget etter innkommede anbud viser 
en overskridelse på 12 mill. kr. i forhold til EAs budsjett av november-2013 
(skyldes hovedsakelig VVS-delen); i tillegg kommer kostnader nytt 
brannsikringsanlegg og sikringstiltak foreslått i ROS-analyse høst 2014, total 
14-15 mill. kr. 
 

 Februar/mars 2015: EA bestemmer at en ikke vil be om tilleggsmidler for 
inndekning av overskridelse i 2015. Prosjektet må benytte tilgjengelig ramme i 
2015 til å gjennomføre brannsikringstiltakene og ROS-tiltakene. EA vil så 
måtte be om tilleggsmidler på ordinært vis over 2016-budsjettet for det 
resterende finansieringsbehovet. Beslutningen innebar ytterligere utsettelse av 
prosjektet, med sommeren 2016 som nytt anslått tidspunkt for innflytting. 
 

 April 2015: EA beslutter å endre strategi, innleder forhandlinger med utleier 
med sikte på at større deler av ombyggingskostnadene skal dekkes av utleier 
gjennom leien mot utvidelse av leieperioden fra 15 til 25 år. Konsekvens kan 
bli at prosjektet likevel kan bli gjennomført som planlagt, med mulig 
ferdigstilling ultimo 2015. 

 


