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Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk 
museum (HM) 

Historisk museum i Fredriksgate 2 er ca. 8.200 kvm og ble bygget i 1902. Basert på 
tilstandsvurdering av tak og fasader på museet er det i 2017-2019 samlet bevilget 100 mill. kroner 
til utbedring av de mest kritiske skadene på bygningen. 

• Revidert nasjonalbudsjett for 2017 (20 mill. kroner)

• Styremøte 4/2017, V-sak 5 Årsplan 2018-2000 og fordeling 2018  (50 mill. kroner)
• Styremøte 5/2018, V-sak 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019   (30 mill. kroner)

Høsten 2018 ble stillas med «tak over tak»-løsning satt opp rundt bygningen, og det ble mulig med 
en mer detaljert tilstandsvurdering av veggene.  Tilstanden både for tak og vegger viste seg å være i 
atskillig dårligere stand enn forventet. De midlene styret har bevilget, er ikke tilstrekkelig for å få 
fullført en forsvarlig utvendig rehabilitering av bygningen. 

Prosjektet er godt i gang, og det er tidskritisk å få en avklaring på de økonomiske rammene. En 
forsinket beslutning vil skyve arbeider inn i en ugunstig årstid og medføre at brakkerigg og 
prosjektorganisasjon må være bemannet lenger enn nødvendig, eller alternativt gjennomføre en 
ned- og oppmobilisering av bemanning og brakkerigging som vil medføre ekstra kostnader. Det er 
vanskelig eksakt å konkretisere kostnadene knyttet til en utsettelse, men grovt estimert kan det 
dreie seg om 5-15 mill. kroner. 

Det er vurdert to alternative løsninger, som begge innebærer økte kostnader: 
a) kun utbedring av kritiske skader (totalt 150 mill. kroner / ekstrabehov 50 mill. kroner)
b) utbedring av kritiske og alvorlige skader (totalt 250 mill. kroner /ekstrabehov 150 mill. kroner).
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Om rehabiliteringen gjennomføres til en totalramme på inntil 250 mill. kroner, vil det sikre at 
bygningen får en robust oppgradering slik at bygningen kan forventes å stå uten større utvendige 
vedlikeholdsarbeider i ca. 50 år fremover, under forutsetning av at rutinemessige 
vedlikeholdsarbeider gjennomføres.  Arbeidene kan ferdigstilles til fellesferien 2020. Dersom det 
ikke bevilges ytterligere finansiering, eller kun 50 mill. kroner i tillegg, er det sannsynlig at 
utvendige arbeider må gjenopptas om en 5-års tid, da særlig knyttet til vindusløsning.  

For å unngå forsinkelser og forlengede riggkostnader er det nødvendig få avklart omfang av 
arbeidene som skal gjennomføres fremover. Det er behov for å kunne planlegge for en mer 
omfattende og nødvendig rehabilitering. Dette forutsetter imidlertid tilførsel av ytterligere midler. 
Alternativt må prosjektet tilpasse arbeider til budsjettmidlene som er bevilget og starte en styrt 
avvikling av prosjektet. Dette vil medføre at helt nødvendige tiltak ikke blir utført. 

Behovet for å sikre midler til rehabiliteringen av Historisk museum før den ordinære årlige 
fordelingsdiskusjonen i mai og juni måned, er utfordrende. Vedtak om tilsagn på 150 mill. kroner 
nå vil måtte få konsekvenser for den samlede fordelingsdiskusjonen. Universitetsdirektøren anser 
det allikevel nødvendig å fremme saken for universitetsstyret i forkant av den ordinære 
fordelingsprosessen.   

I fordelingssaken for 2019 ble det tatt opp behovet for å finansiere rehabiliteringsprosjektene som 
ligger i den vedtatte Masterplan for eiendom. Dette gjelder utbedring av gammel dyrestall på 
Medisinsk fakultet, rehabilitering av Historisk museum i sentrum, egenandeler ved innflytting i 
nye bygg for Vikingtidsmuseet og Livsvitenskap, rehabilitering av Eilert Sundts hus B og å 
påbegynne rehabilitering av deler av Nedre Blindern. For de neste 4-5 årene ble det anslått behov 
for et varig rammekutt på 70 mill. kroner, og Universitetsstyret vedtok at ytterligere rammekutt 
først skulle vurderes i forbindelse med fordelingen for 2020.  

Det foreløpige arbeidet med fordeling 2020 viser at det er et handlingsrom for å dekke inn de økte 
kostnadene med utbedring av tak og fasader på Historisk museum. Fordelingsprosessen har ikke 
kommet så langt at det er mulig å konkretisere hvilke konsekvenser en økt tildeling i prosjektet vil 
ha. Viktige elementer i en slik vurdering vil være behovet for ytterligere rammekutt opp mot 70 
mill. kroner, økonomisk nivå for IT-masterplan (styrebehandles i mai), utsatt oppstart av 
investeringsprosjekter (som Eilert Sundts hus B), og eventuelle nye satsinger/tiltak som må 
utsettes. 

Universitetsledelsen anser at rehabiliteringen av Historisk museum er et prosjekt som vil bli 
prioritert innenfor de økonomiske rammene for 2020 og ser det som tidskritisk å få en avklaring på 
de økonomiske rammene. Universitetsdirektøren foreslår derfor allerede nå å prioritere prosjektet 
innenfor rammen for fordeling 2020. Konsekvenser for den samlede fordelingen – herunder øvrige 
investeringsprosjekter - vil bli tatt opp i fordelingssaken som forelegges styret i mai. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret merker seg at saken på grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant 
av den ordinære budsjettbehandlingen. 

Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre 
kritiske og alvorlige skader på Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes 
forskuttert av Eiendomsavdelingen. 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør 

Ellen Johanne Caesar 
direktør virksomhets- og økonomistyring 

Vedlegg: 
- Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum (HM)
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Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen 
Besøksadresse: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo 
Postadresse: Postboks 1077 Blindern, 0316 OSLO 
Tlf: 22 84 41 11 – mail: postmottak@ eiendom.uio.no 

Til: Universitetsstyret 

Dato: 27. februar 2019 

Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk 

museum (HM) 

Bakgrunn 

Historisk museum i Fredriksgate 2 er ca. 8.200 kvm og ble bygget i 1902. Hele eksteriøret og deler 

av interiøret er vernet i verneklasse 1 («fredet»). Det har ikke vært gjennomført større 

oppgraderingsarbeider på bygningen siden den sto ferdig.  Universitetet i Oslo (UiO) fikk 

gjennomført en tilstandsvurdering av tak og fasader på museet i 2017 i samarbeid med 

Forsvarsbygg som har spesialkompetanse på slike vernede bygninger. Basert på tilstandsvurdering 

av tak og fasader på museet er det i 2017-2019 samlet bevilget 100 mill. kroner til utbedring av de 

mest kritiske skadene på bygningen. 

Brakkerigg og stillas er etablert.  Prosjektet er oppbemannet og i full drift. Høsten 2018 ble stillas 

med «tak over tak»-løsning satt opp rundt bygningen, og det ble mulig med en mer detaljert 

tilstandsvurdering av vegger, vinduer og tak.  Tidlig på høsten ble kobberplatene på taket tatt av 

slik at treverket under kom til syne. Tilstanden både for tak og vegger er atskillig dårligere enn 

forventet. Dette gjelder spesielt den bærende takkonstruksjonen rundt takvinduene (se vedlagte 

bilder). De midlene styret har bevilget, er ikke tilstrekkelig for å få fullført en forsvarlig utvendig 

rehabilitering av bygningen.  

For å unngå forsinkelser og forlengede riggkostnader er det nødvendig få avklart omfang av 

arbeidene som skal gjennomføres fremover.  EA ønsker å kunne planlegge for en mer omfattende 

og nødvendig rehabilitering. Dette forutsetter imidlertid tilførsel av ytterligere midler.   Alternativt 

må prosjektet tilpasse arbeider til budsjettmidlene som er bevilget og starte en styrt avvikling av 

prosjektet. Dette vil medføre at helt nødvendige tiltak ikke blir utført.  

I dette prosjektet er det spesielt viktig å få utnyttet den varme årstiden til arbeider som krever 

plussgrader.  Det er derfor viktig å få en beslutning raskt slik at sommerhalvåret 2019 kan utnyttes 

optimalt.  En forsinket beslutning vil skyve arbeider inn i en ugunstig årstid og medføre at 

brakkerigg og prosjektorganisasjon må være bemannet lengere enn nødvendig, eller alternativt 

gjennomføre en ned- og oppmobilisering av bemanning og brakkerigging som vil medføre ekstra 

kostnader.   

Vi gjør i dette notatet rede for hvilke tiltak som det er kritisk å få gjennomført nå som prosjektet er 

gjennomføringsfasen, og hvilke konsekvenser dette har for økonomi og fremdrift i prosjektet 

Til orientering opplyser EA at det har vært en brann i utførende entreprenørs verksted, der en 

rekke vinduer og vindusrammer er gått tapt.  Dette er en forsikringssak som ikke antas å forstyrre 

prosjektets fremdrift nevneverdig.   
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Omfanget av opprinnelig prosjekt 

Innenfor tildelt budsjett på 100 mill. kr var planen at følgende arbeider skulle gjennomføres: 

 Avgrenset reparasjon av tak og takvinduer

 Reparasjon av vinduene i fasaden med dårligst tilstand

 Utskifting av skadet teglstein og reparasjon av sandstein.

 Reparasjon av alle murfuger

Alternativ 1 – kun utbedring av kritiske skader – 150 mill. kr 

Basert på det skadeomfanget som nå er identifisert, har vi identifisert det absolutte minimum i 

forhold til å utbedre de kritiske skadene. Med en ekstrabevilgning på 50 mill. kr altså et samlet 

budsjett på 150 mill. kr vil følgende arbeider kunne gjennomføres i tillegg til de som fremgår av det 

opprinnelige prosjektet: 

 Fullstendig reparasjon av tak som vil omfatte utbedring av råte, avretting og forsterking av

bærekonstruksjon, reparasjon av forvitret murkrone og gjenoppmuring av piper. Brannskiller

på loft reetableres, og annen nødvendig brannsikring foretas.

 Det etableres ny teknisk- og brannteknisk løsning for takvinduene. Den nye løsningen vil

forenkle utskifting av glass i fremtiden og er forbedret med bl.a. rustfri materialer.

 Restaurering av resterende vinduer

Alternativ 2 –utbedring av kritiske og alvorlig skader– 250 mill. kr 

Basert på det skadeomfanget som nå er identifisert, bør både de kritiske og de alvorlige skadene 

utbedres. Med en ekstrabevilgning på 150 mill. kr (250 mill. kroner = P85 basert på en forventet 

kostnad P50 på 220 mill. kr tillagt en usikkerhetsavsetning på 30 mill. kroner), altså et samlet 

budsjett på 250 mill. kr vil følgende arbeider kunne gjennomføres i tillegg til de som fremgår av 

alternativ 1: 

 Det settes inn nye glass i takvinduene. Dagens glass ikke er riktig utformet til formålet noe som

medfører at de er punktert og kondenserer.

 Samtlige vinduer tas til verksted og restaureres der.

 To gjenmurte vinduer i første etasje åpnes igjen, og det settes inn replikavinduer dersom

originale vinduer ikke finnes bak gjenmuring..

 Det settes inn varevinduer som løser både klimaskille-utfordringer, skallsikring, tilkomst til

eksiterende vinduer og lufting. I dag oppstår det kondens på innsiden av vinduene vinterstid,

og det blir betydelige mengder vann ut av dette. Dersom innsetting av varevinduer ikke

gjennomføres vil kondensering medføre en ødeleggelse av de rehabiliterte vinduene ved at det

blir vått, malingen slipper, treverket fuktes og ødeleggelsen begynner på nytt. To pilotvinduer

er levert og resultatet er meget bra. Riksantikvaren har skriftlig godkjent disse varevinduene.
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 Graving og drenering. Det er omfattende svikt i dreneringen, og kjelleren er fuktig overgangen

mellom gulv og vegg.

 Overvannuttrekk repareres, kummer og rør erstattes siden disse står i fare for å rase sammen.

Hvis de raser sammen, vil det medføre betydelige gravearbeider som må gjennomføres

umiddelbart.

 Det utføres anleggsgartnerarbeider som omfatter asfaltering og nye plantekasser og beplanting

for å tilbakestille uteområdene etter graving.

 Det foretas en undersøkelse av fundamentene til bygningen i forbindelse med gravearbeidene.

Vi har observert at bygningen siger, og det er behov for å gjør vurderinger av omfanget av dette.

 Det installeres lynavlederanlegg dersom pågående behovsvurdering anbefaler dette.

 Lyset ved inngangspartiene oppgraderes med nye lysarmaturer. Det etableres lysmaster og

lyskilder i lysgraver på gavlveggene for å gjøre inngangspartiet og uteplassen rundt bygget mer

attraktivt.

 Det settes opp sikkerhetskameraer i lysmastene og etableres styring av disse.

 Det vil være en usikkerhetsavsetning som beredskap til eventuelt ytterligere forhold som ikke er

avdekket til nå. Det foreslås at usikkerhetsavsetningen disponeres av Eiendomsdirektøren og

returneres dersom den ikke må utløses.

Vurdering av alternativene 

Med alternativ 1 vil UiO allerede etter ca. 5 år måtte foreta nye utbedringer av en rekke av vinduene 

grunnet kondensproblematikk. Alternativ 2 gjør at bygningen får en robust oppgradering slik at 

bygningen kan forventes å stå uten større utvendige vedlikeholdsarbeider i ca. 50 år fremover, 

under forutsetning av at rutinemessige vedlikeholdsarbeider gjennomføres.   

I estimatene for alternativ 1 er det fortsatt noe risiko. Da nye varevinduer ikke er medtatt i dette 

estimatet vil kondensproblematikk og sikkerhet fortsatt være et problem. Med dette alternativet får 

vi vedlikeholdt fasaden over bakken på en god måte, men pga. manglende varevinduer vil 

vedlikeholdet på vinduene ha redusert verdi/varighet.  

Alternativ 1 vil ikke påvirke planlagt fremdrift.  

Ved gjennomføring basert på alternativ 2 vil arbeidene bli ferdigstilt til fellesferien 2020. 
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Historisk Museum 

– rehabilitering av tak og fasader
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Utvekslingen for 
vinduer foretatt i 
1920 uten bruk av 
vekslingsjern / 
vinkeljern eller 
annen form for 
metall, kun friksjon 
og tømrede 
forbindelser. 

Resultat: 
deformasjoner på 
taket. 

Tak
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Deformasjoner rundt vinduene
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Råte
Nederst ås har råtnet helt. 
Spikerslag i murkrone lider 
samme skjebne.  
Murkronen er også oppløst. 

Dette går igjen flere steder 
på taket. 
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Bildet gir et typisk innblikk i fugen på 
teglsteinen, fugen er forvitret i 
overkant og leder vann inn, i dårlig 
utmurte stussfuger renner vannet rett 
inn i veggen. 

Tilstand tegl

Fuktgjennomtrengning som 
følge av utette fuger. 
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Teglpiper hvor
pipesokkel er
helt løs
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Naturstein - Sandstein
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Sandsteinene har begynt å forvitre pga. 
de klimatiske forholdene. Dette kan 
både være det aggressive miljøet som 
er i luften / nedbør, men det kan også 
være frostskader pga. oppsug i steinen. 
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Tilstand granitt og fuge
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Tilstand vinduer

Fasade mot 
ØST
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Eksempler på tilstand vinduer TG3 
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Eksempel på tilstand vinduer TG2
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Eksempel på 
tilstand vindu TG1 

TG 2 vindu, klar for grunning. 
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Pilotprosjekt varevindu
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