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Infobrev (mail) til alle KHM-tilsatte, 27. februar 2015: 

 
NYE ØKERNLOKALER - FORSINKELSE I PROSJEKTGJENNOMFØRING 
  
Som mange av dere vil vite, skulle ombyggingsarbeidene for KHMs nye Økernlokaler etter 
planene ha startet opp i disse dager. Tidspunktet for samlet driftsstart i de nye lokalene var 
satt til årsskiftet 2015/16, og flytting var planlagt til siste del av 2015. Vi beklager nå å måtte 
opplyse at denne tidsplanen ikke vil kunne holde, og at det vil bli en (ny) utsettelse av 
tidspunktene for ferdigstillelse og driftsstart. 
  
Bakgrunnen for utsettelsen er overskridelser i EAs budsjett for ombyggingsarbeidene. 
Hovedårsak til overskridelsen ligger i feilbudsjettering av VVS-kostnadene, herunder 
klimatiseringstiltakene. I tillegg kommer ikke-budsjetterte kostnader til brannsikring (inert 
luft-anlegget, inkl. tetting) og til bygningsmessige sikringstiltak som følge av ROS-analyse 
tidlig høst 2014. Det er på det rene at KHM ikke er til å laste for at en har havnet i denne 
situasjonen. 
  
KHMs ledelse har fremmet forslag overfor EA om at ekstramidler stilles til disposisjon over 
2015-budsjettet, slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt. EA-direktøren har 
fastslått at dette ikke er en aktuell løsning, og at ekstramidler for fullfinansiering av 
prosjektet må fremmes som innspill til UiO-budsjettet for 2016. Det er imidlertid full enighet 
mellom EA og KHM om at Økernombyggingen skal gjennomføres uten endringer i 
hovedkonseptet, og med bibehold av de funksjoner og oppgaver det har vært planlagt for. 
Den nye utsettelsen er selvsagt svært lite gunstig. Vi har likevel en bedre plattform for 
tilpasningene som må gjøres, når vi vet at prosjektet vil bli gjennomført noenlunde slik det er 
tenkt. En situasjon med krav om kraftige kutt i prosjektet ville vært betydelig verre å 
håndtere. 
  
Det er enighet mellom EA og KHM om at eksisterende budsjettramme for 
ombyggingsprosjektet i 2015 i første omgang vil bli benyttet til to hovedtiltak: 
  
1) Full gjennomføring av brannsikringstiltakene i nye og gamle magasinrom, gjennomgående 
installering av inert luft-anlegg og nødvendig tetting av rom med høy lekkasje. 
2) Gjennomføring av bygningsmessige sikringstiltak, adgangskontroll/alarminstallasjoner m.v. 
i samsvar med anbefalinger i ROS-analyse. 
 
Den nye kontoretasjen i byggets 2. etg. er ferdig ombygd. Det er også midler på eksisterende 
inventarbudsjett til å foreta innkjøp av møbler og øvrig utstyr som kan muliggjøre delvis 
klargjøring for bruk etter opprinnelig tidsplan, dvs. ved årsskiftet 2015-16. Det er et mål å 
legge til rette for at feltarkeologene i Kr. Augustgate 15 kan flytte til kontorene i 2. etg som 



planlagt ved årsskiftet 2015/16. Dette forutsetter imidlertid at det i løpet av inneværende år 
kan etableres funksjonalitet i anleggene for gjenstansmottak, vasking, kullprøverom o.l. i 
byggets kjelleretasje. Det er budsjettdekning for å gjennomføre denne delen av 
kjellerombyggingen som separat prosjekt. Det vil i tiden fremover bli undersøkt om dette er 
teknisk gjennomførbart. Alle beslutninger vil bli fattet i nært samspill med Arkeologisk 
seksjon, og med foreskrevet medvirkning fra tjenestemannsorganisasjoner og VO/HVO. 
  
Ved ny finansiering av prosjektet over 2016-budsjettet vil ombyggingsarbeidene for 
(hoveddelen av) kjelleren og 1. etg. tidligst kunne starte opp sent i 2015. Dette innebærer at 
de nye lokalene for arkeologisk konservering, fotografer, seminarrom/Rødt rom samt de 
nye/ombygde magasinrommene ikke vil kunne bli tatt i bruk før tidligst sommeren 2016. 
Inntil prosjektet er planlagt i detalj på nytt, må en imidlertid legge til grunn at vi kan få en 
utsettelse på inntil et år, altså frem til årsskiftet 2016/17. En følge av dette vil da også måtte 
bli at fraflyttingen fra og rivingen av brakka i Fr.gt. 3 må forskyves nok en gang. 
  
EA har varslet at de vil styrke bemanningen i prosjektet. KHM for sin del vil fortsette med 
noenlunde samme prosjektstruktur som i dag, dvs. med prosjektleder Kirsten Bjørndal og 
stedskoordinator-Økern Margunn Veseth som hovedansvarlige, og en egen 
brukerstyringsgruppe som organ for forankring og kvalitetssikring i det konkrete 
prosjekteringsarbeidet. Vi vil imidlertid foreta en gjennomgang av denne strukturen for å 
sikre at rammene for medvirkning, forankring og kvalitet blir så gode som mulig. Vi vil også 
arbeide med å få på plass strammere rutiner for løpende prosjektinformasjon til KHMs 
ansatte, f.eks. ved egen infoside på intern-webben og/eller ved faste nyhetsbrev. 
  
Det er nylig avgitt en innstilling fra en intern arbeidsgruppe om «organisering, rutiner og 
støttetjenester for nye Økern». Innstillingen skal legge grunnlag for rutiner, ordninger og 
hjelpemidler som kan sikre en god driftssituasjon og høy trivsel i de nye lokalene. Det vil i 
tiden fremover være en intern prosess på innstillingen. 
  
Vi beklager nok en gang at vi har kommet i denne lite ønskelige situasjon. Med godt 
samarbeid og god forankring av det videre arbeidet, er vi likevel sikre på at vi til slutt skal 
kunne få på plass en løsning med høy kvalitet i de nye lokalene på Økern. 
  
Det vil på allmøtet 13. mars bli orientert videre om status for Økernprosjektet. Der vil det bli 
god anledning til å stille spørsmål, og evt. be om tilleggsinformasjon om ting dere synes er 
uklare. 
 
KAaN, 27.02.15 
  
 


