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Gitt Tullinløkkas beliggenhet midt i hovedstaden og bygningenes fremtidige rolle som UiOs 

utstillingsvindu mot byen, legger vi til grunn en utstillingsprofil på internasjonalt nivå med høy 

vitenskapelig kvalitet. Utgiftene til nye kjerneutstillinger (faste, permanente) regnes til kr 35 000 pr 

kvm, i tråd med sammenlignbare prosjekter. Dette inkluderer stipulerte lønnskostnader for både 

konseptutvikling og produksjon. Samtidig vil noen utstillinger, ut fra deres egenart, kunne produseres 

til lavere kostnader. Her tar vi utgangspunkt i erfaringer fra nyere utstillinger vi jobber med. Alle disse 

tallene skal kvalitetssikres mot flere tall for sammenlignbare nasjonale og internasjonale 

museumsprosjekter.  

Skiftende utstillinger bygges for kortere varighet, men kan ha like dyre utviklingskostnader. Vi har 

regnet at ca 1/5 eller mer av utstillingsarealet (i trinn 2, 3) brukes til temporære utstillinger. Årlige 

utgifter til skiftende og innleide utstillinger er satt til kr 20 000 - 25 000 pr kvm og lagt til 

driftskostnadene, og det er tatt høyde for at halve arealet skiftes hvert år. 

Det forutsettes at deler av de utstillinger som etableres i Nasjonalgalleriet i fase 2 beholdes videre i 

fase 3.  

Tall for personalkostnadene til å drifte nye utstillinger i renoverte bygg eller nybygg, er hovedsakelig 

hentet fra dagens situasjon i Utstillings- og publikumsseksjonen, men regner også med den 

ekspertise i konservering og samlingsforvaltning som trengs for å drifte utstillinger. 

Alle kostnader til personal, drift og utstillinger ved Vikingskipshuset og fremtidig nybygg på Bygdøy er 

holdt utenfor.  

 

Fase 1 Dagens situasjon HM 

For dagens nivå på personalkostnader KHM regnes 690 000 (l.tr. 61) pr årsverk, inkludert sosiale 

utgifter.  

I tillegg har vi innlemmet driftskostnader ved utstillingsvirksomhet, som arrangement, markedsføring, 

omvisninger (1,9 millioner i Fase 1, økende proporsjonalt i nye faser). 

  



 

Funksjon drift av 
utstillingsvirksom
het 
(årsverkstall) 

HM NG NG+HM NG+HM+Nybygg 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Lektorer 3,2 3,2 5 6 

Håndverkere 1 1 2 2 

Grafisk design 1 1 2 2 

Fotografer/fototj. 3 3 3,5 4 

Kommunikasjon/ 
markedsføring 

1 1 2 3 

Web/sos. medier 1 1 2 2 

Designer 1 1 2 2 

Produksjonsleder 0 1 1 1 

Magasinforvaltere 1 1 2 2 

Konservatorer 1,5 1,5 2 2 

IT i utstillinger 1 1 2 2 

Administrasjon 1 1 1,5 1,5 

Sum stillinger 15,7 16,7 27 29,5 

  

Fase 2 Utstillinger i NG og HM rehabiliteres 

Nasjonalgalleriets utstillingsareal: 2 515 kvm 

Nye kjerneutstillinger: 1 900 kvm a kr 35 000 = 66,5 millioner 

Særutstillinger («HM i NG»): 615 kvm a kr 25 000: 15,4 millioner (produseres fortløpende i løpet av 

Fase 2) 

Kostnader for flytting og mellomlagring for medalje- og myntsamling vil være høyere enn øvrig 

flytting, og nye tall må innhentes. 

 

Fase 3 Utstillinger i HM og NG 

Utstillinger NG totalt: 2 515 kvm 

Allerede oppbygget i NG i Fase 2: 1900 kvm 

Skiftende utstillinger NG: 615 kvm a 25 000, halvparten fornyes hvert år = kr 7,7 millioner i året 

 

Utstillinger HM totalt: 3 448 kvm 

Kjerneutstillinger HM i 4/5 av arealet:  



2 000 kvm a 35 000 = kr 70 millioner  

750 kvm a kr 20 000 pr kvm = 15 millioner 

Totalt kjerneutstillinger HM = 85 millioner 

Skiftende utstillinger HM (1/5 av arealet): 700 kvm a 20 000, halvparten fornyes hvert år = 7 millioner 

i året 

 

Fase 4 Utstillinger HM, NG og nybygg 

Utstillinger nybygg totalt 2 200 kvm  

1100 kvm kjerneutstillinger a kr 35 000 = 38,5 millioner 

1100 kvm vandreutstillinger a kr 25 000, halve arealet fornyes hvert år = 13,8 millioner 

I konseptet er det tenkt inn nye former for formidling og arrangementer, og driften er økt med 1 

million.  


