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Sak S 9/18 KHMs arealbehov på Tullinløkka - handlingsrom, 

prioriterte tiltak og føringer for UiOs masterplan for bygg  

 
Bakgrunn 

Etter at planene for det nye VTM på Bygdøy er på riktig spor og de nye Økernlokalene i 

2018 vil være klare for innflytting, er det pr. i dag flest spørsmål og uklarheter knyttet til 

del 3 av KHMs tre-lokasjonsmodell - Tullinløkka.  Spørsmålene gjelder bl.a.: 

 

 Lokaliseringen av museets fag- og administrasjonskontorer. 

 Omfang, fremdrift, finansiering og samspill i prosessen for ytre og indre 

rehabilitering av Historisk museum. 

 Den samlede fremtidige totalløsning for KHMs museumsfunksjoner på Tullinløkka, 

herunder særlig utnyttelsen av bygg og areal vest for Frederiksgate. 

 

Følgende notat er utarbeidet som grunnlag for styrets drøfting av saken. Styrets 

anbefalinger og konklusjoner vil legge rammene for et innspill til UiOs ledelse om en 

masterplan for KHM på Tullinløkka. 

 

Tre-lokasjonsmodell, UiO-Masterplan, fornying av utstillinger - 2012-2015 

Etter kunnskapsministerens bekjentgjøring 3. mai 2012 om at flytting av 

vikingskipssamlingene fra Bygdøy til et planlagt nybygg i Bjørvika ikke kan gjennomføres 

av hensyn til samlingenes sikkerhet, har den såkalte 3-lokasjonsmodellen ligget til 

grunn for planleggingen av KHMs samlede arealløsninger. Prinsippet ble stadfestet 

gjennom vedtak i universitetsstyret 23. oktober 2012, og ved regjeringens pressemelding 

av 14. juni 2013. Tre-lokasjonsmodellen innebærer at KHM skal opprettholde sine tre 

lokaliseringer i Oslo - Bygdøy, Tullinløkka og Økern. 

 

Når det gjaldt Tullinløkka presiserte statsråd Halvorsen regjeringens beslutning på 

følgende måte: 

 

« I vurderingen av behovet for utvikling på og omkring Tullinløkka, finner jeg det riktig 

at staten ser på alle sine tilgjengelige bygninger i området. Det innebærer at både 

Historisk museum og Nasjonalgalleriet inngår i den vurderingen.» 
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Tre-lokasjonsmodellen ble etter dette også lagt inn som premiss for det pågående arbeidet 

med ny Masterplan for UiOs eiendommer. Planen ble endelig vedtatt i juni 2015. Om 

Tullinløkka het det følgende: 

 

 «UiO vil utvikle et sammenhengende universitetsområde i aksen fra universitetets 

bygninger på Karl Johans gate og over mot nybygget for Det Juridiske fakultet i Kristian 

Augusts gate - kunnskapsaksen. Samtidig vil vi bidra til at det utvikles en tverrgående 

akse mellom Nasjonalgalleriet over Tullinløkka til Historisk museum, Fredriks gate og 

tidligere Geografisk oppmåling - aksen for kultur, museum og kunnskap. 

 

Om KHMs behov på Tullinløkka fastslo planen at regjeringens beslutning om tre-

lokasjonsmodellen også forutsetter «.. rehabilitering av gamle Historisk museum og 

fremtidig utbygging for museet i sentrum». Om Historisk museum spesifikt uttalte 

planen: «Historisk museum er den av UiOs museumsbygninger som er i dårligst 

forfatning når de planlagte museumsprosjektene i første planperiode er ferdigstilt. Av 

bygningstekniske grunner vil vi derfor prioritere å rehabilitere denne før de gjenstående 

bygningene på Tøyen.» 

 

Omtrent på samme tid som vedtaket om den nye masterplanen gjorde KHM en prinsipiell 

beslutning om at arbeidet med fornying av utstillingene i Historisk museum ikke kunne 

vente til nevnte totalrehabilitering av bygget var gjennomført. Beslutningen bygget på 

utstillingsstrategiske føringer som hadde blitt utviklet parallelt med KHMs 

funksjonsanalyseprosess 2012-14. Arbeidet med prosjektering og kuratering av de nye 

kjerneutstillingene i 1. etasje startet opp i 2015. Samtidig ble det i samarbeid med EA 

igangsatt arbeid med planlegging av nødvendig renovering av de deler av HMs 1. etasje 

hvor de nye utstillingene skal bygges opp. Som del av samme prosjekt har det vært 

gjennomført et prosjekt for fornying av museumsbutikk og etablering av kafe i HMs 1. 

etasje. Den videre fornying av utstillingene vil skje trinnvis fram til 2020. 

 

Konseptvalgsutredning for Tullinløkkaområdet 

I tråd med beslutningen om tre-lokasjonsmodellen for KHM, og på bakgrunn av vedtaket 

om flytting av virksomheten i Nasjonalgalleriet til Nasjonalmuseets nybygg på 

Vestbanetomten i 2020, iverksatte regjeringen i 2015 et arbeid med en 

konseptvalgsutredning for Tullinløkkaområdet. Utredningen ble gjennomført av Statsbygg 

på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartentet. Spørsmålet om og hvordan Nasjonalgalleriet kan brukes til 

museumsformål for Kulturhistorisk museum (KHM) var et av utredningens 

hovedspørsmål. I sitt hovedinnspill før oppstart av selve KVU’en (jfr, brev av 15. oktober 

2015 til Statsbygg) ga UiO en samlet presentasjon av hvilke krav som måtte oppfylles for at 
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gode samlede museumsløsninger for KHM på Tullinløkka skulle kunne realiseres - på kort, 

mellomlang og lang sikt. Hovedelementene i innspillet var: 

 KHMs samlede behov for nye utstillingsarealer på Tullinløkka kan realiseres 

gjennom a) tømming/rehabilitering av Historisk museum, b) overtakelse av 

Nasjonalgalleriet og c) bygging av nye lokaler for store internasjonale særutstillinger 

på/under Tullinløkka. 

 Totalrenoveringen av Historisk museum må både innbefatte 

teknisk/bygningsmessig rehabilitering og bygningskonservatorisk tilbakeføring av 

interiør og til Henrik Bulls opprinnelige Art Noveau-stil, i den grad det er forenlig 

med funksjonskravene knyttet til moderne museumsdrift.  

 Etablering av nye samlokaliserte kontorfunksjoner utenfor eksisterende bygg, men i 

umiddelbar nærhet til både Historisk museum og Nasjonalgalleriet. De nye lokalene 

skal erstatte kontorbygget St.Olavsgt. 29 (leielokaler hvor kontrakten utgår i 2020), 

administrasjonens lokaler i Frederiksgate 3 (UiO-bygg) og alle kontor- og 

støttefunksjoner i Historisk museum (inkl. arkiv og etnografisk bibliotek/UB); 

hoveddelen av magasinene i kjelleren i HM flyttes til det nye Økernbygget. 

  

 Et samlet romprogram for arealbehovene på Tullinløkka satt til 13 150 m2, hvorav 

kontorfunksjoner 3445 m2. 

 
Statsbygg avga sin KVU-utredning i april 2016. KVU’ens anbefalte løsning var den såkalte 
byuniversitetsmodellen, der Nasjonalgalleriet og Historisk museum oppgraderes og 
overtas av Kulturhistorisk museum, evt. i kombinasjon med et nybygg for skiftende 
utstillinger på/under Tullinløkka. KVU’en forutsatte ellers at HM «.. forvaltes og 
videreutvikles av UiO i tråd med universitetets egne prioriteringer og fremdriftsplaner.» 
Med unntak av kostnadene ved vending av hovedinngang mot Tullinløkka og tilpasning av 
kjeller til restaurantvirksomhet, var det i KVU’en ikke foretatt beregning av kostnaden ved 
totalrehabilitering av Historisk museum. KVU’ en ble senere sendt til kvalitetssikring hos 
ekstern konsulent. Kvalitetssikringsrapporten hadde klare svakheter, bl.a. i beregningene 
av KHMs arealbehov, noe som ble fulgt opp gjennom en egen kommentar om rapporten. 
Rapporten var forøvrig kritisk til flere av KVU’ens alternativer, og dens virkning er derfor 
vanskelig å fastslå. 
 
Politiske føringer og beslutninger etter KVU’en for Tullinløkka  
Spørsmålet om fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet fikk et vendepunkt gjennom 

regjeringens beslutning i januar 2018 om å «..bevare Nasjonalgalleriet som kunstgalleri 

tilknyttet Nasjonalmuseet, forutsatt at det ikke påløper store kostnader til 

rehabilitering». Grunnlaget for en av KVU’ens hovedanbefalinger, KHMs overtagelse av 

Nasjonalgalleriets lokaler etter flyttingen til Vestbanen, bortfalt dermed. Beslutningen 
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innebar at alle modeller for KHMs videre museumsutvikling på Tullinløkka som 

innbefattet bruk av Nasjonalgalleriet i praksis måtte legges bort. 

 

Det er mange spørsmål knyttet til den overordnede bruk av Tullinløkkaområdet som ikke 

er besvart gjennom regjeringens beslutning om disponering av Nasjonalgalleriet. Det er 

uklart hvilke planer regjeringen pr. i dag har for den samlede bruk av Tullinløkkaområdet 

og bygningene der, ikke minst for området vest for Frederiksgate - UiO-eide Frederiksgate 

3 m/uteområde og Statsbygg-eide Norges geografiske oppmåling m/Akademihaven. Det 

kan imidlertid ligge et viktig signal gjennom Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets bestilling til Statsbygg i august 2017 om videre utredning 

av de fremtidige arealløsningene for Tullinløkka. Det er i denne sammenheng interessant 

at KMD i sin bestilling til SB ber om at det settes særskilt fokus på området vest for 

Frederiksgate, hvorav også salg til private utbyggere nevnes som et alternativ.  

Utredningen kan innebære at et rom for videre påvirkning av rammebetingelsene for gode 

og langsiktige løsninger for KHM (og UiO) på Tullinløkka er åpnet opp. En løsning med 

salg vil imidlertid også innebære risiko for at handlingsrommet for realisering av gode og 

langsiktige utbyggingsplaner i KHMs interesse kan skrumpe inn. 

 

Hovedutfordring pr. i dag - del 3 av tre-lokasjonsmodellen, langsiktige 
løsninger for KHM på Tullinløkka 
Ved realisering av det nye vikingtidsmuseet (VTM) på Bygdøy og ferdigstillelsen av KHMs 
laboratorie-, kontor og magasinbygg på Økern inneværende år, vil det være gode løsninger 
for to av KHMs tre lokasjoner. Når det gjelder VTM, vil KHM fra anslått tidspunkt for 
åpning i 2023-24 kunne presentere en svært god løsning med varig perspektiv. For 
Økernbygget har UiO lagt til grunn et tidsperspektiv frem til utløpet av leieavtalen i 2029.  
 
KHMs arealmessige utfordringer gjelder følgelig primært situasjonen på Tullinløkka. UiO 
har angitt KHMs samlede nettobehov på Tullinløkka til 13150 m2 (jfr. UiOs brev av 
15.10.15 til Statsbygg). Dette bør legges til grunn også for videre planlegging og 
konseptutvikling, selv om bortfallet av Nasjonalgalleriet som lokaliseringssted for KHM 
har endret på noen av forutsetningene. 
 
Pr. i dag er det grunnleggende sett tre spørsmål vedr. KHM og Tullinløkka som må finne 
sine svar - to av dem med kort/mellomlang tidshorisont, ett med noe lengre tidshorisont:  
 

A. Lokalisering av kontorer for fagpersonale, administrasjon og støttefunksjoner, inkl. 
arkiv og biblioteker, sentralt på Tullinløkka. 
 

B. Ytre og indre rehabilitering av Historisk museum - omfang, fremdrift og 
finansiering, samordning mot prosjekter for fornying av utstillinger og 
publikumsfunksjoner, og for flytting av samlinger til Økern. 
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C. En overordnet, samlet plan for KHMs virksomhet på Tullinløkka med særlig fokus 
på de mulighetene som vil kunne ligge i en fremtidig utbygging på tomtene 
Frederiksgate 3/Akademihagen. 

 
Felles for alle tre punktene over er at løsningene bør innebære størst mulig grad av 

samlokalisering, være langsiktige, forutsigbare og helhetlige, fundert i anbefalte 

internasjonale standarder for museal drift, og med gode og harmoniske løsninger for 

byrommet. 

 

Løsningen på pkt C) må også innbefatte perspektiver på hva skal erstatte magasin-, 
verksteds- og kontorarealene på Økern etter 2029. Den mest sannsynlige løsningen vil 
være at UiO bygger et felles nytt magasinbygg for KHM og NHM, men det er også en viss 
mulighet for at Økern kan bli videreført som magasinbygg. For KHM kan det også ligge en 
strategisk, fremtidsrettet løsning i bygging av et nytt integrert museumsanlegg på tomtene 
for Fr.gt 3 og Akademihagen (se nedenfor) 
 

Status for bygninger og lokaliseringsløsninger på Tullinløkka i dag 
Som grunnlag for drøfting av spørsmålene over kan det være tjenlig med en gjennomgang 

av status og planer for de aktuelle bygningene og lokaliseringsløsningene på Tullinløkka: 

 

Historisk museum 

Historisk museum rommer i dag utstillinger, magasiner, verksteder, kontorer, arkiv og 
bibliotek (UB) Samlet  nettoareal er på 4700 m2, av disse er ca. 2300 m2 utstillingslokaler 
og ca. 900 m2 magasiner lokalisert i HMs kjeller. Historisk museum er i dag fredet og i 
dårlig forfatning, dels på grunn av manglende vedlikehold over lang tid, dels fordi 
bygningen er tilårskommen og trenger oppdatering etter hundre års hard og intensiv bruk. 
Det foreligger nye tilstandsrapporter for bygget. På grunnlag av disse besluttet UiOs styre i 
juni 2017 å sette i gang et prosjekt for ytre rehabilitering av bygget med hovedfokus på 
vinduer, yttervegger, tak og drenering. Beslutningen innebar en fremskynding på 4-5 år i 
forhold til foreliggende tidsplaner i UiOs Masterplan.  Prosjektet er under 
detaljplanlegging i disse dager, og planlagt oppstart er satt til sommeren 2018.  Trange 
budsjettrammer og avdekket kostnadssprekk under prosjekteringen gjør det imidlertid 
usikkert hvor store utbedringene kan bli. Det foreligger ikke nyere beregninger av 
kostnaden ved totalrehabilitering av Historisk museum. Med utgangspunkt i tilgjengelige 
tall fra ulike referanseprosjekter vil et grovt anslag for selve rehabiliterings- og 
byggekostnadene (inkl. utstyr/inventar) sannsynligvis ligge et sted i spennet 500-750 mill. 
kr. Dette er det mangedobbelte av hva UiO foreløpig har avsatt til rehabiliteringen.  
 
KHMs målsetning er å føre bygget tilbake til originalstand og rendyrke Historisk museum 
som publikumslokaler med utstillinger, læringsarealer og andre publikumsarealer. I tråd 
med dette har det siden 2015-16 pågått et program for fornying av basisutstillingene i 1. 
etg., men også planlegging for fornyet bruk av byggets øvrige etasjer i henhold til museets 
nye program for utvikling av utstillings- og publikumstilbudene. KHMs visjon for HM 
innebærer at kontorfunksjoner, arkiv og magasinfunksjoner skal flyttes ut av bygget. En 
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rendyrking av bygget som museumsarealer vil være kostnadseffektivt ved rehabilitering, da 
den kan frita for mva. EA, i samarbeid med KHM, har nylig også igangsatt et eget prosjekt 
for utredning av byggets indre rehabilitering. Det antas at dette vil kunne avsluttes innen 
utløpet av 2018. 
 
En forutsetning for gjennomføring av byggets fulle rehabilitering er at KHMs prosjekt for 
flytting av samlingene i kjelleretasjen til Økern er fullført (2022-23) og at flyttingen av 
funksjonene som skal ut av bygget er avsluttet. I tiden fremover vil det viktigste krav fra 
KHMs side være at det kommer på plass en forpliktende, fullstendig og forutsigbar plan for 
finansiering og gjennomføring av byggets totalrehabilitering. Det er også svært viktig at det 
etableres et velsmurt og fleksibelt regime for samspillet mellom prosjektene for 
bygningsmessig rehabilitering og KHMs parallelløpende arbeid med utvikling av nye 
utstillinger. KHM vil i perioden 2015-2020 investere ca. 100 mill. kr. i prosjektene for 
utvikling av nye utstillinger. Dersom ikke en forutsigbar plan for finansiering og fremdrift 
av byggets rehabilitering kommer på plass, og dersom utfordringene knyttet til samspillet 
mellom rehabiliteringen og utstillingsarbeidet blir for store, kan museet stå i fare for å 
måtte stoppe arbeidet med fornying av utstillingene og i verste fall også måtte montere 
dem ned. Det må være et klart mål at dette unngås. 
 
Frederiksgate 3  

Frederiksgate 3 rommer i dag kontorer for KHMs administrasjon, kantine, bibliotek (UB), 

laboratorier for museets restaurering av kunst og bemalt tre og for IAKHs 

konserveringsstudium. I tillegg kommer magasiner og lagre i byggets kjeller. KHM 

disponerer ca. 2100 m2 i bygget. Frederiksgate 3, som er fredet, er i bygningsmessig dårlig 

stand, er generelt lite egnet som moderne arbeidslokaler og har lite effektiv arealutnyttelse. 

I et større og mer strategisk perspektiv har bygget imidlertid en rekke fordeler. Det er eid 

av UiO, det har en sentral og gunstig plassering og det har med sin store tilhørende tomt et 

stort fremtidig utbyggingspotensial.  

St. Olavs gate 29  

Bygget er et leielokale som rommer kontorer for KHMs største seksjon, Arkeologisk 

seksjon, kontorer for IT-støttetjenester og museets stipendiater samt seminar- og 

møtelokaler. KHM disponerer hele bygget, totalt ca. 2600 m2. Som for Frederiksgate 3 er 

det dårlig egnet som moderne arbeidslokaler og har lite effektiv arealutnyttelse. Det er 

ønskelig at lokalene kan fraflyttes når UiOs leieavtale for bygget går ut i 2020.   

Kristian Augustgate. 23 

Bygget rommer Nasjonalmuseets fag- og administrasjonslokaler, inkl. støttefunksjoner 

som arkiv, bibliotek og kantine. Bygget blir ledig når museet flytter over i nybygget på 

Vestbanen i 2020. Bygget rommer også virksomheten til «Kunst i offentlige rom» (KOR). 

Kr.Augustgate 23. eies av Entra AS. På grunn av sin sentrale plassering, sin gode 

bygningsmessige stand og sin egnethet som nye fag- og administrasjonslokaler for KHM, 

ble en anmodning om sonderinger mot Entra vedr. overføring av leieforholdet til KHM 
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oversendt EA allerede i 2015. Til grunn for KHMs forslag lå arealbehovet for nye fag- og 

administrasjonslokaler slik dette var spesifisert i UiOs innspill til KVU-prosessen for 

Tullinløkka høsten 2015, altså 3.445 m2. 

 

Saken ble tatt opp på nytt i et eget notat til EA i januar 2017. I dette ble det vist at KHMs 

behov vil kunne bli dekket opp uten at KOR flytter til nye arealer. Det vil i tillegg være rom 

for en mulig fremtidig ekspansjon på ca. 1000 m2. Hovedtallene fremkom slik: 

 
Programmert KHM-behov adm./fagkontorer/fellesarealer (netto) 3.445 m2 
Arealer Kr. Augsutsgate 23 (omberegnet til nettoareal)*) 5.460/4400 m2 

 
*) Bygget har et brutto totalareal på 8.736 m2, netto bruksareal er ikke kjent. Legger en inn en forutsetning om en 
brutto-/nettofaktor på 1,6, vil dette gi et nettoareal på ca. 5.460 m2. Kr.Augustgate 23 rommer i dag også lokaler for 
«Kunst i offentlige rom - KORO», som leier byggets 7. etg. Det er usikkert om denne institusjonen baserer seg på videre 
leie etter at Nasjonalmuseet har flyttet ut. Ved videre leie vil tilgjengelig nettoareal måtte reduseres med ca. 1000 m2. 

 

Innspillet ble høsten 2017 ytterligere spesifisert i et notat som viste kontor- og 

arbeidsplassbehovene ned på personnivå. EA har foretatt sonderinger mot Entra og 

gjennomført felles befaringer i bygget, men det er foreløpig ikke inngått noen avtale om 

leieinngåelse. Et krevende punkt er nivået på husleien. 

Domus Juridica - nytt jussbygg i Kristian Augustgate 

I Kristian Augustgate 15-17 (vis a vis Historisk museum) er et stort nytt bygg for Juridisk 
fakultet under oppføring. Bygget er på 22.000 m2 fordelt på 10 etasjer over bakken pluss 
kjeller. Domus Juridica oppføres av Entra AS med grunnlag i langtidsleie fra UiOs side. 
Bygget vil være klart for innflytting årsskiftet 2019/20. Kun 8 av de 10 etasjene er avsatt til 
lokaler for Juridisk fakultet. UiO v/Eiendomsavdelingen har derfor tilbudt byggets to 
øverste etasjer som alternativ for lokalisering av KHMs nye fag- og administrasjonslokaler. 
Det samlede tilbudte arealet i de to etasjene er imidlertid ikke på mer enn 2251 m2, og 
dermed altfor lite til å kunne dekke inn KHMs arealbehov. Innplasseringsstudier foretatt 
av EA-engasjerte arkitekter viser at det bl.a. ikke vil være plass til arkiv- og 
biblioteksfunksjonene og at det for kontorlokalene vil bli svært trange forhold og uten 
muligheter for ekspansjon. Overtagelse av de to etasjene i Domus Juridica vil følgelig 
måtte innebære en løsning med fortsatt spredning på flere lokaler. KHM har derfor til nå 
avslått EAs forslag. 
 
Oppsummering og anbefaling spørsmål A) - lokalisering av kontorer for 
fagpersonale, administrasjon og støttefunksjoner 
 

Alternativ 1 - Domus Juridica 
Samlokalisering av fagseksjoner og stipendiater (17 stk), uten administrasjonen og 
Arkeologisk bibliotek, i de to øverste etasjene i Domus Juridica (DJ); rendyrking av 
Fredriksgate 2/HM til museumsbygg inkl. Etnografisk bibliotek og arkiv; opprettholde 
Fredriksgate 3 som lokaler for administrasjonen, lab. for malerikonservering, Arkeologisk 
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bibliotek og andre funksjoner; fraflytting St. Olavsgate 29, fraflytting Kr. Ottosens hus 
(MUV) 
 
Alternativ 2  - Kristian Augustgate 23 
Samlokalisering av administrasjonen, alle fagseksjoner og stipendiatene (17 stk), arkivet 
og Etnografisk og Arkeologisk bibliotek i Kr. Augusts gate 23;rendyrking av Frederiksgate 
2/HM til museumsbygg; fraflytting av Frederiksgate 3, St.Olavsgate 29 og Kristian 
Ottosens hus (MUV). 
 
 
Alternativ 0 - ingen endringer 
Nåværende arealløsninger videreføres; leieavtalen for St.Olavsgt. 29 fornyes. 
 
Alternativ 00 - ingen endringer, men med strammere arealutnyttelse i Frederiksgate 3 
Som 0, men med fortetting i Frederiksgate 3 
 
Konklusjon og anbefaling 

Alternativ 2, samlokalisering av alle fag- og adminstrasjonskontor samt støttefunksjoner i 

Kristian Augustgate 23,  ivaretar både faglige og driftsmessige hensyn på en god måte, og 

gir den beste samlede løsning på mellomlang sikt. Den vil kunne fungere som et godt 

alternativ på midlertidig basis,  dvs. frem til evt. permanent løsning gjennom 

nybygg/rehabilitering på tomtene vest for Frederiksgate. Lykkes en ikke med dette, vil det 

- med sine muligheter for ekspansjon -  også kunne være et fullgodt alternativ på varig 

basis.  

 

Oppsummering og anbefaling B) - ytre og indre rehabilitering av Historisk 

museum 

Det er nødvendig at UiO raskt skaper klarhet i planene for den ytre og indre 
rehabiliteringen av Historisk museum. Planene må omfatte både omfang, finansiering, 
fremdrift og prosjektmodell. Det er også svært viktig at det etableres et velsmurt og 
fleksibelt regime for samspillet mellom rehabiliteringsprosjektet og KHMs parallelløpende 
prosjekter for fornying av utstillingene og utvikling publikumstilbudene ellers. 
 
Konklusjon og anbefaling 

Som over. 
 

Oppsummering og anbefaling C) - overordnet, samlet plan for KHMs 

virksomhet på Tullinløkka 

En samlet planmessig utbygging av UiOs tomtearealer i Frederiksgate 3 og Statsbyggs 

arealer i Akademihagen i kombinasjon med et rehabilitert Historisk museum vil for KHMs 

del gi den beste løsningen for ivaretakelsen av museets oppgaver i sentrum/Tullinløkka - 

del 3 i tre-lokasjonsmodellen. Utbyggingen vil måtte innbefatte både nybygg, renovering av 

eksisterende fredete bygg og tiltak for utvikling av byrommet. Arealene gir mulighet både 
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for lokalisering av adminstrasjons- og fagkontorer, nye magasinlokaler og nybygg for store 

skiftende utstillinger. 

 

Konklusjon og anbefaling 

KHM innleder dialog med UiO-ledelsen og Eiendomsavdelingen med sikte på oppfølging 

av Fr.gt. 3/Akademihagen som hovedalternativ for KHMs uløste lokaliseringsbehov på 

Tullinløkka, og med oppstart av prosesser for planlegging og konseptutvikling i samarbeid 

med overordnede myndigheter som første hovedmål. 

 

Vedtaksforslag: 

Styret gir sin tilslutning til forslaget om innspill til en masterplan for KHM på 
Tullinløkka slik dette er spesifisert i punktene A), B) og C) i administrasjonens notat, og 
med de kommentarer og tilføyelser som fremkom gjennom styrets behandling.   
 

 

           

           HG/KNI, 19.04.18 


