
PROSJEKTPLAN  

FORNYING AV UTSTILLINGENE I 1. ETASJE, HISTORISK MUSEUM 

 

1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet  

KHM’s utstillingsråd og leder av seksjon for utstilling og publikum fremmet i sommeren 2014 et 

forslag til KHMs ledergruppe om å sette i verk en prosess som innen år 2020 omdanner alle 

utstillinger i 1. etasje på Historisk Museum. Igjennom et slikt fornyingsprosjekt ønsker vi å: 

 Gi KHM’s ny organisering og visjon et tydelig og konkret uttrykk 

 Erstatte de utstillinger og rehabilitere de utstillingsrom på HM som er i dårligst stand 

 Skape et felles fornyingsprosjekt for hele museet 

 Skape en klar profil igjennom en samlet utstillingsflate 

 Utprøve KHMs nye utstillingsfilosofi  

Bakgrunnen for fornyingen er beskrevet i Hus for vilde tanker og en konkret strategi for 

utstillingstiltak er beskrevet i Forsknings- og utstillingsstrategisk plan 2020. Grunnleggende er ideen 

bak fornyingen at KHMs utstillingsvirksomhet må samtenke forskning, formidling og forvaltning og 

utvikle utstillingskonsepter som utfordrer vår eksisterende kunnskap og dermed aktiviserer 

utstillingene som et kunnskapsgenererende element i seg selv. 

I våren 2015 startet demontering av gjenstander i den tidligere Steinaldersalen for å gjøre klar til 

utstillingen KOLLAPS og UR fremmet forslag om at planene for en fornying av 1. etasje skulle føres 

videre i et forprosjekt som skulle tenke igjennom konsekvensene av en slik fornying og legge til rette 

for en prosess som sikrer fremdrift i prosessen. 

Forprosjektet ble etablert i august 2015 med flg. deltakere: 

 Peter Bjerregaard, utstillingsrådgiver (prosjektleder) 

 Eili Lindøe, leder av gruppe for utstillingsproduksjon 

 Anne Håbu, seksjon for samlingsforvaltning 

 Gro Ween, seksjon for etnografi, numismatikk og klassisk arkeologi 

 Hanne Lovise Aannestad, arkeologisk seksjon 

 Jørn Henry Christiansen, seksjon for administrative støttetjenester 

 

 



2. Mål  

Prosjektets målsetninger kan deles opp i konkrete, kvantifiserbare mål og strategiske mål 

 Konkrete mål  

o 120.000 gjester i 2020  

o Økning i antall studenter/unge besøkende 

o Økning i antall medieinnslag om KHMs utstillinger 

o Samlet sett skal KHM med dette prosjektet profilere seg som en tydelig 

samfunnsaktør som tar opp store menneskelige spørsmål med samfunnsaktuell 

relevans 

  

 Strategiske mål 

o Forankring av strategi og funksjonsanalyse blant medarbeiderne gjennom bred 

deltakelse i fornyingsprosessen 

o Profilering og konkretisering av visjonen om foreningen av de tre F’ene 

o Tydeliggjøre KHM som en interessant samarbeidspartner for andre enheter på UiO 

 

3. Prosjektorganisering, roller og ansvar 

1. etasje-prosjektet er ett stort prosjekt satt sammen av flere underprosjekter som ferdigstilles 

suksessivt (se tidsplan). Innholdsmessig kan prosjektet deles opp i vedlikehold (ved 

Eiendomsavdelingen, EA) og ny utstillingsproduksjon i alle fire saler (KHM). En vellykket 

gjennomføring fordrer en tydelig organisering innad i KHM samt et godt samarbeid med EA og 

Riksantikvaren (RA).  

 

Organisering av hele 1. etg.-prosjektet:  

 

 

 



Prosjekteier i hovedprosjektet er styringsgruppen. Styringsgruppen er et beslutningsorgan som 

 har ansvar for at prosjektet følger prosjektplaner og avtaler samt vesentlige økonomiske og 
administrative rammer 

 skal støtte og veilede prosjekteier for de enkelte utstillinger 

 skal bidra til å sikre en helhetlig plan for den løpende oppussingen av HM  
 
 

Vi foreslår at styregruppen består av følgende medlemmer: 

 Håkon Glørstad, direktør KHM (leder) 

 Biljana Topalova-Casadiego (prosjekteier for delprosjektene) 

 Representant fra EA som kan vurdere langsiktige ressursbehov 

 Leder av KHMs Utstillingsråd 

 Leder av KHMs Forskningsråd 
 

 
Modellen vi organiserer underprosjektene etter bør svare på følgende utfordringer:  

1) Bidra til å utvikle god prosjektkultur ved KHM 

2) I størst mulig grad bidra til å styrke kompetanse om eget bygg samt relasjonen med EA. 

3) Være mulig å gjennomføre innenfor den rammen for kjøp av ressurser som foreslås.  

 

 

Organisering av underprosjektene - utstillinger:  

 

 

Prosjektorganisasjonen av de enkelte utstillinger består av Prosjektleder, Faglig ansvarlig, 

Designansvarlig og Teknisk ansvarlig.  

Prosjektleder har ansvar for prosjektets fremdrift og økonomi 

Faglig ansvarlig har ansvar for utvikling av tverrfaglig konsept 



Designansvarlig har ansvar for å utvikle romlig konsept og levere detaljerte tegninger over 

utstillingsoppbyggingen  

Teknisk ansvarlig bistår med å klargjøre kravspesifikasjoner og står for samarbeidet med 

prosjektleder i EA 

Derutover forutsettes et tett samarbeid med konservator, kommunikasjonsansvarlig og 

museumslektor som dras inn i utstillingsprosjektene fra start.  

Disse ansvarsområder beskrives i detaljer for hvert enkelt delprosjekt.  

 

Ressursbehov i prosjektet  

Prosjektleder (midlertidig frem til f.eks. 31.12.2019): 

Skal bistå teknisk ansvarlig sin dialog med EA og må ha høy kompetanse på innkjøp (regler og 

gjennomføring) og prosjektgjennomføring (se i øvrig stillingsoppslag). Vedkommende ligger 

organisatorisk under seksjonsleder UPS. Personen vil være prosjektleder på gjennomføringsfasen av 

Sal III (Ål-taket), på hele Sal II (‘Kontroll’, nåværende Vikingtidsal) samt konseptutvikling og 

produksjonsplanlegging på Sal IV (‘Arv’, nåværende Middelaldersal). 

 

4. Tidsplan med milepeler  

Tidsplanen er vedlagt prosjektplanen som et selvstendig dokument og er satt opp med tanke på 

o Tilgjengelighet til flest mulige saler under hele prosessen 

o Logistiske utfordringer i forhold til gjenstandsflyt 

o Behov for oppussing av alle saler 

 

5. Interessenter 

 KHM ansatte: inklusjon, identitet, entusiasme, konkretisering av visjonen 

 KHM ledelse: realisere KHM visjon/Strategi 2020, vitenskapelig kvalitet 

 KHM styre: økt publikumstall, synlighet, styring 

 UiO: engasjere ansatte og studenter bredt på UiO, forskningskvalitet, synliggjøre UiO i 

samfunnet 

 Riksantikvaren: skånsom videreutvikling av HM, overholde fredningskrav 

 Publikum: ha en god opplevelse – valuta for pengene, god informasjon på relevante språk 

under ombyggingen, universell tilgang, kunnskap, forbløffelse, underholdning     

 Departementet: synliggjøre forsking   

 EA: god kommunikasjon og oppfølging under ombygging,  

 Skoleverket: tilbud som svarer til læreplaner, engasjerende tilbud til elever, fasiliteter til 

oppbevaring og spising  

 Visit Oslo: tiltrekke turister, informasjon på flere språk, attraktiv butikk, kafetilbud 



 

6. Budsjett/økonomi  

Utstillinger ved KHM har stor variasjon i omfang, areal, varighet og ressursbruk. Dette gjelder også 

våre planer for de salene som inngår i fornying av 1. etasje ved HM. Arbeidet vil strekke seg over mer 

enn 5 år, og anslag over kostnader og tidsbruk er forbundet med usikkerhet. For den første 

utstillingen, KOLLAPS, som åpnes i januar 2017 ser et grovt regnskap slikt ut: 

Produksjon, inkl. interne lønninger:    5.600.000 kr. 
Tømming av salen (pakking og registrering av gjenstander)              800.000 kr. 
Rydding av interiør i salen (ekstern entreprenør)                                  300.000 kr. 
   

Total  6.700.000 kr. 
 

Vi kan bruke dette budsjettet som en god pekepinn for de kommende utstillinger. Med produksjons-

omkostninger på 5,6 mio kr. i et lokale på 172 m2 kostet KOLLAPS ca. 33.000 kr./m2 

KHM ønsker at utstillingene i 1. etasje skal holde høy teknisk og estetisk standard og foreløpig er 

beste gjetning at de neste salene kommer til å ha en litt høyere m2-pris enn KOLLAPS, særlig Sal III, 

Forvandling. Vi anser derfor dette for å tegne et realistisk overslag på kostnadene ved den 

resterende del av fornyingen: 

Sal II, KONTROLL    
Tømming av sal (arbeidstid)  800.000 kr  
Rydding av sal (ekstern entreprenør)  300.000 kr  
Produksjon (totalkalkyle) 256 m2 à 35.000 kr/m2 8.960.000 kr  
Total   10.060.000 kr. 
    
Sal III, FORVANDLING    
Tømming av sal (arbeidstid)  200.000 kr.  
Rydding av sal (ekstern entreprenør)  50.000 kr.  
Produksjon (totalkalkyle) 83 m2 à 40.000 kr/m2 3.320.000 kr.  
Total   3.570.000 
    
Sal IV, ARV    
Tømming av sal (arbeidstid)  500.000 kr.  
Rydding av sal (ekstern entreprenør)  100.000 kr.  
Produksjon (totalkalkyle) 199 m2 à 35.000 kr/m2 6.965.000 kr.  
    
Total   7.565.000 
    
Alt i alt, 2017-20   21.195.000 
(alle beløp i 2016-kroner) 

Det er uansett avgjørende med hyppig og nøyaktig koordinering mot EA, slik at man så tidlig som 

mulig avklarer hvilke kostnader som tas av hvilken part. Vi vurderer det som realistisk at med det 

handlingsrommet som er skapt i KHMs økonomi for de kommende årene er det mulig å gjennomføre 

dette prosjektet. Det er dog viktig at alle delprosjektene i fornyingen av 1. etasje tilskyndes å søke 

delvis ekstern finansiering. 



 

7. Usikkerheter og avhengigheter  

Byggets tilstand 

Den avgjørende usikkerheten i dette prosjektet angår byggets tilstand. KHM har inngått avtale med 

EA om oppussing av alle utstillingsrom, men forut for denne oppussingen løper en utredning av 

skader i veggene. Fremdriften i oppussingen avhenger derfor av hva man kommer frem til i denne 

utredningen og det konkrete behovet for rehabilitering. Det er avgjørende for prosjektets fremdrift 

at det holdes en løpende og åpen dialog med EA rundt oppussingen. 

 

Prosessen på Økern 

Økern-ombyggingen kan få konsekvenser for gjennomføringen av utstillingsprosjektet i 1.etg i 

Historisk museum fordi store deler av museets samlinger i dag befinner seg på Økern. Dette omfatter 

hele den etnografiske samlingen og antikksamlingen. Fra arkeologisk side er det bemalt kirkekunst 

fra middelalder, deler av den øvrige gjenstandssamlingen fra middelalder, Osebergsamlingen, 

stavkirkeportaler, de store steinalderprosjektene samt enkelte andre gjenstander.  

Det er antydet at selve ombyggingen vil ta ca. et halvt år og innredningen av magasiner et halvt år. I 

denne perioden vil hele eller deler av samlingene ikke være tilgjengelige I tillegg til dette kommer 

tilbakeflytting og omflytting av gjenstander i magasinene. Gjentatte endringer i prosjektet og 

budsjett gjør imidlertid at det pr. i dag ikke foreligger konkrete datoer for når prosjektet som helhet, 

og de ulike arealene/rommene, vil være klare til bruk. Et år fra oppstartsdato må derfor oppfattes 

som et minimum.  

Lagringsmulighetene i sentrum er begrenset og nedpakking av eksisterende utstillinger før 

magasinene på Økern er ferdigstilt, vil kreve revisjonslokaler og magasinplass i sentrum, noe som pr. i 

dag er vanskelig grunnet plassmangel. 

Det er derfor viktig at fremdriften i Økernombyggingen tenkes inn i prosjektplanleggingen for de 

enkelte delprosjektene.   

 

Interne prioriteringer 

Fornyingen av 1. etasje HM er bare et av flere svære prosjekter som KHM står overfor de kommende 

årene. Ut over dette prosjektet vil det være stor oppmerksomhet på prosessen rundt nytt 

Vikingtidsmuseum på Bygdøy samt ombyggingen av magasinfasilitetene på Økern – og dessuten kan 

det vise seg at museet må gjøre konkrete tiltak rundt en evt. overtakelse av Nasjonalgalleriet. 

Om fornyingen av 1. etasje skal lykkes både innad på museet og som utadrettet profilering av museet 

er det vesentlig at det opprettholdes fokus på 1. etasje i museets prioriteringer over tid. Derfor er det 

viktig at dette prosjektet kommuniseres tydelig både blant museets medarbeidere, ledelse og styre 

over tid. 



 

Vedlegg: 

 Tidsplan 

 Visjonsdokument for fornyingen av 1. etasje 

 


