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S 13/15 KHMs lokaler på Økern - endring av strategiske føringer 

og tidsperspektiv innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjons-

modell 

 
Bakgrunn 

Gjennom regjeringens beslutning mai 2012 om Bygdøy som fortsatt lokaliseringssted for 

KHMs vikingskipsfunn, ble grunnlaget lagt for KHMs såkalte 3-lokasjonsmodell. En 

løsning basert på Bygdøy, sentrum/Tullinløkka og Økern som hovedadresser for KHMs 

fremtidige museumsvirksomhet. Modellen ble formelt besluttet gjennom flere vedtak både 

i KHMs og UiOs styre i løpet av 2012, og senest bekreftet på nytt gjennom KHM-styrets 

vedtak om fremtidig museumsmodell 4. april 2014.  

 

Lokalene på Økern 

Lokalene på Økern ble opprinnelig etablert som løsning på KHMs vanskelige 

magasinsituasjon, og som et lagringssted med moderne krav til klima- og 

oppbevaringsforhold for gjenstandene som ble revidert gjennom KHMs REVITA-prosjekt. 

Leieforholdet i bygget, inngått første gang i 2006, hadde et mellomlangt tidsperspektiv 

med 15-årig løpetid for leiekontraktene. Spørsmålet om Økernlokalene status i et mer 

langsiktig perspektiv var i de første årene knyttet opp mot spørsmålet om omfanget av 

magasinlokaler i det nye samlokaliserte Bjørvikaanlegget, som da var under planlegging. 

Det har altså alltid lagt en åpning for at Økern kunne bli en varig lokalitet for KHM, men til 

å begynne med primært som magasin- og revisjonslokaler. Gjennom utvidelse av 

leieforholdet (ny kontoretasje i 2. etg.) og planer for ombygging av kjeller- og 1. etg. i de 

eksisterende leielokalene fra 2012-13, ble det skapt rammebetingelser for en langt mer 

omfattende lokalisering av museumsfunksjoner i bygget. Spørsmålet om Økern som 

alternativ til fortsatt lokalisering av KHMs arkeologiske konserveringslaboratorium i den 

kondemnerbare brakken i Fr.gt 3’s bakgård, fikk etterhvert også økt betydning. Det samme 

gjorde inngåelsen av nye leieavtaler for Naturhistorisk museums magasiner i Økernbygget. 

 

På grunnlag av en omfattende intern utredning og vedtak i KHMs styre i desember 2012, 

mai 2013 og september 2013 ble omfanget av og rammene for lokalisering av KHMs 

museumsfunksjoner i det nye Økernbygget fastlagt. Hovedelementene i dette var: 

 

 Hoveddelen av KHMs samlinger, inkl. de som i dag er lagret i Historisk museums 

kjeller (unntak: mynt- og ordenssamlingen samt steinmaterialet og 

middelalderbåtene som i dag er lagret i Lokomotivverkstedet på Sørenga).  

 Gjenstandsmottak for arkeologisk materiale. 

 Personalet knyttet til Arkeologisk seksjons forvaltningsgravninger. 

 Arkeologisk og etnografisk konservering. 
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 Fotografer og aktuelle magasinforvaltere. 

 REVITA-revisjonslinjer. 

 Seminarrom, KHMs røde rom 

 Kontorarbeidsplasser for fagpersonalet som arbeider i bygget (totalt ca 50-60 

personer) 

 

Konsekvensen av denne løsningen var at Økern beveget seg bort fra magasinlokaler i 

snever forstand, og over i en modell med musealt begrunnet samlokalisering av funksjoner 

som faglig og logistisk hører sammen. Et grunnlag for at Økernlokalene kunne bli et 

alternativ også på varig basis var dermed lagt.  

 

Styrets rammer for Økernlokalene 

KHMs styre har til nå likevel lagt til grunn et mellomlangt perspektiv på Økernlokalene. I 

styrets vedtak av 13. desember 2012 het det således:  

 

«Styret legger til grunn at anbefalte leieutvidelse, ombygging og funksjonsendring 

innebærer en løsning på mellomlang sikt (til 2025-30)». 

 

I styrets fornyede behandling av strategien for KHMs museumsutbygging 4. april 2014 ble 

dette perspektivet fasthold, men med en åpning for at det kunne bli revidert i kommende 

versjoner av KHMs lokaliseringsstrategier: 

 

«Styret fastholder inntil videre et mellomlangt tidsperspektiv (2025-30) for Økern som 
lokalitet for KHM, men legger til grunn at en ny helhetlig vurdering av dette spørsmålet vil 
bli gjort i tilknytning til den kommende revisjon av «KHMs museumsmodell».  
 
KHMs mellomlange perspektiv var også sammenfallende med lengden på leieavtalene som 
eiendomsavdelingen/EA hadde inngått med utleieren. 
 
Endrede rammer for Økernlokalene - forlengelse av leieforhold 
UiOs eiendomsavdeling har våren 2015 innledet forhandlinger med utleieren med sikte på 
en betydelig forlengelse av leieperioden. En fornyet gjennomgang av kostnadsfordelingen 
mellom UiO og utleier inngår også i forhandlingene. Dette stiller KHM overfor en ny 
situasjon, og aktualiserer spørsmålet om et mellomlangt eller varig tidsperspektiv på 
tilstedeværelsen på Økern. Det er derfor nødvendig at KHMs styre raskt vurderer UiO/EAs 
initiativ opp mot KHMs egne strategiske føringer for Økernlokalene. 
 
Økernprosjektet fra 2006 til i dag - premisser, beslutninger og faktisk utvikling 
En rekke utsettelser knyttet til prosjekteringsforsinkelser, budsjettoverskridelser og 
diskusjoner av finansieringsordninger m.v. gjør at de utvidede og ombygde lokalene ennå 
ikke har kunnet bli tatt i bruk av KHM. Pr. mai 2015 er de nye kontorlokalene i byggets 2. 
etg. i prinsippet innflyttingsklare, mens ombyggingsarbeidene for kjeller og 1. etg. ennå 
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ikke er startet opp. Det tidligst mulige tidspunktet for flytting og etablering av ny drift i 
lokalene er nå satt til januar 2016. 
 
Som grunnlag for den samlede nye vurdering som styret nå må gjøre, kan det være 
hensiktsmessig at en kort punktvis gjennomgang av saksforløpet fra 2006 til i dag 
foreligger. En slik oppsummering er vedlagt saken som eget dokument.  
 

Samlet vurdering - Økernbygget som varig løsning for KHM 

Dersom EA kommer til enighet med utleier om prinsippene i en leieavtale med 25 års 

varighet, vil dette innebære at avtalens utløpstid forskyves fra 2028 til 2038. Dette vil for 

alle praktiske formål innebære et tidsperspektiv for leieforholdet av varig karakter. Såvidt 

kjent er en av problemstillingene i de pågående forhandlinger også innleggelse av en 

kjøpsklausul for UiO ved kontraktsperiodens utløp. Styret må ta stilling til om det vil 

fastholde sin tidligere føring om at KHMs lokalisering i Økernbygget skal ha et 

mellomlangt perspektiv, eller om det finner det riktig å endre strategien i samsvar med de 

mål som UiO/EA nå baserer sine sonderinger med utleier på. Ønsker styret fortsatt et 

tidsperspektiv for Økern som ikke strekker seg utover 2030, må en sørge for at dette raskt 

og tydelig følges opp overfor UiO. 

 

Momenter som bør tas i betraktning er: 

 

 Dersom ombyggingen gjennomføres slik den nå er prosjektert, inkl. ROS-tiltak og 

fullverdig oppgradering av inert luft-anleggene, vil vi få et moderne og velutrustet 

museumsanlegg med høy teknisk standard. 

 

 Den planlagte kombinasjonen av museumsfunksjoner i bygget vil legge til rette for 

fornuftige driftsløsninger og effektive og smarte «produksjonslinjer» i oppfølgingen 

av de samlingsrelaterte basisoppgavene. 

 

 I en intern KHM-utredning er det fremlagt løsninger for logistikk, transport og 

kommunikasjon som vil kunne sikre godt driftsmessig samspill mellom de tre 

hovedlokalitetene. 

  

 Magasinlokalenes prosjekterte dimensjonering (inkl. fortetting gjennom nye 

magasininnredninger) innebærer at det er tatt høyde for 15-20 års normal tilvekst 

av gjenstander.  

 

 Utvidelsesbehov vil kunne løses gjennom overtakelse av NHMs nåværende lokaler 

når/hvis et nytt magasinbygg for NHM etableres på Tøyen. Dersom dette ikke 

realiseres, vil aktuelle ekspansjonsbehov kunne løses gjennom overtakelse av 
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lokaler som i dag er leid ut til andre virksomheter, evt. gjennom påbygg til 

eksisterende bygg. 

 

 Ved varig lokalisering av NHM i nåværende Økernlokaler vil en mest sannsynlig 

måtte basere seg på andre langsiktige løsninger for steinmaterialet og 

middelalderbåtene som i dag er lagret i Lokomotivverkstedet i Sørenga. 

 

 UiO og KHM vil, etter etableringen i de nye lokalene og flyttingen av alle 

gjenstående samlinger fra Historisk museum til Økern, ha investert så mye i den 

nye løsningen at avvikling og fraflytting under alle omstendigheter vil fremstå som 

et lite sannsynlig alternativ 10-15 år frem i tid. 

 

 Varig lokalisering av både KHM og NHM i Økernbygget vil sannsynligvis innebære 

en mye sterkere oppfølging og tilstedeværelse fra EA/UiO-sentralt enn det som 

tidvis har vært situasjonen til nå, og da både når det gjelder den strategiske 

interessen for og oppfølgingen av bygget og når det gjelder etablering av gode 

standarder for byggets drift. 

 

Avslutning 

Det følger av ovennevnte at museumsdirektøren anbefaler at KHM-styrets strategiske 

føring for Økernbygget endres, og at det legges til grunn et varig tidsperspektiv for KHMs 

tilstedeværelse i bygget.  

 
 
Vedtaksforslag:  

Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til endring av tidsperspektiv og 

strategiske føringer for KHMs Økernlokaler innen rammene av KHMs og UiOs 3-

lokasjonsmodell.  

            

 

          KNI/HG, 21.05.15 


