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Bakgrunn 

Universitetsstyret fattet i møte 6. desember 2011 følgende vedtak: 

 

”Universitetsstyret gir Universitetsdirektøren anledning til å diskutere alternative 

utbyggingskonsept for Kulturhistorisk museum uavhengig av styrets tidligere vedtak om 

flytting av vikingskipene”.  

 

På bakgrunn av universitetsstyrets vedtak ble det 18. januar 2012 holdt et møte i den sentrale 

styringsgruppen for nybygg-KHM. Møtets hensikt var å drøfte sakens videre oppfølging i lys 

av UiO-styrets vedtak, og å klargjøre grunnlaget for det videre arbeidet med basis i KHMs 

faglige utviklingsstrategi på kort og på lang sikt. Som grunnlag for drøftingene forelå det et 

notat, datert 29. desember 2011, utarbeidet av KHMs styreleder Eilif Holte. 

 

KHM ble i møtet bedt om å komme tilbake med en skriftlig redegjørelse for hovedpunktene i 

sin faglige utviklingsstrategi. Nevnte redegjørelse følger nedenfor. Redegjørelsen bygger i 

betydelig grad på tilsendt referat fra møtet 18. januar 2012 (datert 25.01.12), men det er også 

lagt inn enkelte tillegg og presiseringer som er supplerende i forhold til referatet. 

 

 

KHMs faglige utviklingsstrategi og bygningsmessige behov 

KHM vil ta utgangspunkt i eksisterende lokaliseringer og bygninger i arbeidet med 

realisering av sin faglige utviklingsstrategi. Det er tre hovedpunkter i denne strategien: 

  

- Etablere et komplett vikingtidsmuseum på Bygdøy 

- Samle administrasjonen og øvrig kontorvirksomhet i sentrum, rehabilitere 

eksisterende museumsbygninger samt å arbeide for nybygg i nær tilknytning til 

Historisk museum 

- All magasinering forblir i de leide lokaler på Økern 

 

Kort sikt: 

På kort sikt ser KHM det som viktigst å sikre gjenstandene på Bygdøy samt å utvikle et 

komplett vikingtidsmuseum der. Det er også viktig at museets driftssituasjon forbedres 

gjennom konsentrasjon av all virksomhet på de tre hovedadressene Bygdøy, Tullinløkka og 

Økern. Dette innebærer at det på mellomlang sikt bør etableres forsvarlig lokalisering av 

KHMs arkeologiske konserveringslaboratorium på Tullinløkka eller Økern. 2. etasje nord i 

Historisk museum må tømmes med tanke på å etablere kafé og barneaktivitetsarealer. 

Fuktskadene i 1. etasje øst må repareres før KHM kan komme i gang med nye utstillinger i 

salene der. 

 

Lengre sikt: 

På lengre sikt vil KHM arbeide for rehabilitering av museumsbygningen i Frederiks gate, 

samle kontorvirksomheten og bygge ut nye utstillings- og formidlingslokaler. Mest 

nærliggende er et bygg for nye utstillinger under Tullinløkka. Som del av strategiprosessen 

bør det klarlegges om Nasjonalmuseets eksisterende bygg (Nasjonalgalleriet og 



administrasjonsbygget i Kr. Augustgt 23) kan overtas og inngå i en samlet løsning for KHM 

på Tullinløkka. Det er også naturlig at det tidligere bygget til Norges Geografiske oppmåling 

(St. Olavsgt. 32) tas med i en slik vurdering. Det samme gjelder de to gårdene som Entra 

eiendom i sin tid ervervet for å romme nybygg for Nasjonalgalleriet, Kr. Augustgt. 19 og 21. 

 

Nærmere om bygningsmessig behov på Bygdøy 

KHM har følgende mål og rammer for utviklingen på Bygdøy: 

 

- Det etableres et komplett vikingtidsmuseum med servicebygg på Bygdøy. 

- Det innledes samarbeid med Norsk folkemuseum om utstillinger, spesielt knyttet til 

kirkesamlingen og samisk samling. 

- Samarbeidet med Norsk Folkemuseum skal skje uten forutsetning om organisatorisk 

tilknytning mellom de to museer. 

- Det kan være aktuelt å utnytte deler av KHMs og Folkemuseets tomter til felles beste 

 

 

Program 

I programarbeidet bør følgende legges til grunn: 

- Det er viktig at kommende utredninger for oppfølging av KHMs nye strategi 

innlemmes i den pågående KS1-prosessen. Denne fremgangsmåte er nødvendig for å 

framskaffe byggemidler gjennom en ordinær Stortingsbevilgning. 

- Eventuelle sponsormidler benyttes primært til finansiering av nye utstillinger. Hel 

eller delvis sponsorløsning for nybygget på Bygdøy kan likevel være aktuelt. 

- Program- og planprosessen startes umiddelbart, altså uten å avvente departementets 

avgjørelse basert på innstilling fra det internasjonale ekspertutvalget som vurderer 

risikoen med eventuell flytting av vikingskipene og tilhørende gjenstander. 

- KHM vil gjennom egen styringsgruppe utvikle program og planer for nye 

museumsanlegg i tett samarbeid med Teknisk avdeling som grunnlag for 

arkitektkonkurranse. 

- En revisjon av tidligere utarbeidede rom- og funksjonsprogram for nytt KHM-bygg 

kan danne utgangspunkt for plan- og programarbeidet i henhold til den nye 

strategien.  

- Etter programutarbeidelsen bestilles arkitektstudie (parallelle oppdrag) for 

utbyggingsmuligheter i sentrum. 

 

 

Behandlingssteg i prosessen 

Det arbeides videre etter følgende plan: 

- Ovenstående utviklingsstrategi avklares med KHMs ledelse og KHMs styre. 

- KHM oppretter intern styringsgruppe som behandler program og prosjektplaner. 

- Strategi og prosjektplaner drøftes på et tidlig stadium med Riksantikvaren og NF. 

- Program og prosjektplaner legges fram for Universitetsstyret (iht. vedtak 6.12.2011) 

- Kunnskapsdepartementet orienteres om ovenstående strategi så raskt nødvendige 

beslutninger fra KHM og UiO foreligger. 

- Reviderte program- og prosjektplaner forelegges Kunnskapsdepartementet i takt med 

utvikling av beslutningsunderlag. 
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