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Pkt. Tekst Ansv. Frist 

 

1 Bakgrunn og formål med møte 

Historisk museum (HM) har et stort rehabiliteringsbehov i tillegg til gamle 

og utdaterte utstillinger.  

Formålet med møtet/møterekken er å samordne KHM og EA sine planer 

for Historisk museum. 

  

2 Hovedpunkter i møtet 

- KHM er interessert i en realistisk rehabiliteringsplan der 

ressursene brukes mest mulig effektivt. Det er ønskelig å se på 

muligheten for en rehabiliteringsprosess der deler av 

utstillingene kan holdes åpne i prosessen. Full stenging av museet 

vil ha konsekvenser for museumstilbudet bla til skoleklasser samt 

ha økonomiske konsekvenser. 

- Helhetlig rehabilitering av bygningen vil være mer rasjonelt i 

forhold til byggearbeidene, men EA har forståelse for behovet for 

å holde åpent.  

- Tilstandsanalyse av fasader og tak starter opp i desember, mens 

innvendig tilstandsanalyse gjennomføres i januar /februar. 

- Det er satt av midler i 2017 til oppstart av fasadearbeider. 

Oppstart planlegges. 2. halvår. Tiltak vil avhenge av resultat fra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MØTEREFERAT  

Møte mellom KHM og EA - Koordinering av planer for 
Historisk museum 

  

Møtedato: Tid: Sted: Referent: 

15.11.2016 15.00 St. Olavsgt. 29 Isabell Lexow 

Forkortelse Deltakere   Til stede Sendes 

      
 Håkon Glørstad (KHM) 

Karl Kallhovd (KHM) 
Karsten Aase Nilsen (KHM) 
Peter Bjerregaard (KHM) 
Biljana Topalova-Casadiego (KHM) 
Arvid Thorstensen (EA) 
Ronni Stene-Strøm (EA) 
Erik Munthe-Kaas (EA) 
Isabell Lexow (EA) 
Stig Kristiansen(EA) 
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tilstandsanalysene. 

- Det er videre satt av midler i 2017 til utredning av helhetlig plan 

for innvendig rehabilitering. Oppstart planlegges 2./3. kvartal. 

- KHM presenterte gjennomføringsplan for utstillingsarbeidene. 

- KHM ser på sikt for seg å fjerne kontorene i HM og rendyrke 

bygningen som utstillingsareal. Dette vil kreve erstatningsarealer. 

- Arkivmateriale i kjelleren skal overføres til Økern. Materialet må i 

den sammenheng gjennomgås – vil ta omkring 3 år. Kjelleren har 

et stort potensiale mht å kunne plassere funksjoner som kafe, 

toaletter og annen infrastruktur. 

- I 2014 ble det utarbeidet et rom og funksjonsprogram for bla. 

HM. Dette er det naturlig å legge til grunn for det videre arbeidet 

med å utarbeide en helhetlig plan for museet. 

- Det ble erkjent et behov for jevnlige møter på dette nivået – 

kvartalsvis. Neste møte avholdes i forkant av innmelding av 

brukerbehov i januar 2017. 

 

 Neste møte 
Isabell innkaller til nytt møte i begynnelsen av januar. Aktuelt tema for 
møtet vil være innmelding brukerbehov for 2018. 
 

EA/Isabell innkaller  

  


