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 Navn Enhet Til stede Sendes 

Tove Kristin Karlsen Universitetsdirektøren X X 

Eilif Holte Styreleder for KHM X X 

Rane Willerslev KHM X X 

Karsten Aase-Nilsen KHM X X 

Per Erik Syvertsen Teknisk avdeling (TA) X X 

Helga Sagsveen Teknisk avdeling X X 

Geir Solheim Teknisk avdeling X X 

Trine Faye-Lund Teknisk avdeling X  

 

Nummereringen nedenfor refererer seg til nummereringen i saksliste og i saksframlegget. 

 

1. Referat fra styringsgruppemøtet 3. oktober 2012 

Ingen bemerkninger ble fremsatt og referatet anses som godkjent. 

 
 

2. KS1-revisjon  
UiO har oversendt revidert romprogram til KD som blir innarbeidet i revidert 

konseptvalgsutredning. Det blir ikke igangsatt videre planprosesser før utvidet KS1 er 

utført, behandlet i Regjeringen og lagt fram for Stortinget. Dernest vil KD gi Statsbygg 

oppdrag med videre planlegging.  

Styringsgruppen anser det som viktig å påvirke framdriften i prosjektet ved å gjøre arbeid 
som kan spare tid i neste fase. 

 
 

3. Vedtak i Universitetsstyret – framdrift 
Universitetsstyret vedtok i møte 23.10.2012  å anbefale utvikling av Kulturhistorisk 
museum på Tullinløkka og vikingtidsmuseum på Bygdøy.  
 
Styringsgruppen oppfatter vedtaket som et pålegg om å følge opp saken videre og vil 

planlegge og igangsette tiltak for å påvirke fremdriften. 

 

Det videre arbeidet deles i to prosesser, Bygdøy og Tullinløkka, der Bygdøy prioriteres.  
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TA har utarbeidet et notat som omhandler UiOs muligheter for å følge opp framdriften og  

behandling av finansiering av prosjektarbeidet.  

Det bør også utarbeides et forslag til fremdriftsplan for prosessen fram til behandling i 

Stortinget som forelegges og avklares med KD. 

 

Bygdøy: UiO kan starte opp arbeidet med å utarbeide grunnlag for Statsbyggs Plan og 

Design- konkurranse. TA kaller inn museumsledelsen til et møte for å planlegge arbeidet og 

vurdere sammensetning av gruppen. Utarbeidet romprogram skal ligge til grunn og 

videreutvikles uten store endringer.    

 

Tullinløkka: 

UiO har nylig vært i møte med Statsbygg der et eventuelt samarbeid om utvikling av 

Tullinløkka ble diskutert. Statsbygg arbeider for tiden med utredning av etterbruk av 

Nasjonalgalleriet og framtidig bruk av Tullinløkka. Den kan være nyttig å invitere May 

Balkøy til neste styringsgruppemøte for å diskutere dette videre.  

 
 

4. Økern – videre arbeid 
 
a. KHM har utarbeidet en rapport datert 13.11.2012  som skal behandles i KHMs styre 

torsdag 13. desember. Rapporten viser forslag til hvordan KHMs magasiner, 
arkeologisk konservering,  Fornminneseksjonens flerårlige utgravings prosjekter, deler 
av dokumentasjonseksjonen og arealer for forskergrupper kan samles på Økern. 
Forslaget er avhengig av at leiearealet utvides med en kontoretasje og at steinmagasinet 
lokaliseres annet sted. Løsningen vil dekke KHMs magasinbehov frem til 
leiekontrakten går ut i 2025.  
Dersom KHMs styre går inn for løsningen mener styringsgruppen det bør tas en 
beslutning på dette grunnlaget. 

 
b. Behandling og utredning av mer langsiktige planer må sees i sammenheng med NHMs 

fremtidige magasinløsning. For tiden forholder KD seg til magasinløsninger for KHM 
på Økern og for NHM på Tøyen.  
Teknisk direktør tar initiativ til et samarbeid med NHM om hvilke behov og muligheter 
som finnes innenfor rammene på Økern.  

 
 

5. Politisk behandling av reguleringsplanforslaget for Bjørvika 
 

KD vil svare til Statsbygg om spørsmål knyttet til forslag til reguleringsplan for KHM i 
Bjørvika, Statsbygg svarer videre til Byrådsavdelingen for byutvikling. 
 
Neste styringsgruppemøte holdes mandag 17. desember 2012 kl 11 – 12. 
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