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forord
Museene kan betraktes både som samfunnets kollektive minne, dialoginstitusjoner og
møteplasser, jf. NOU 1996:7 Museum. Mangfald,
minne, møtestad. I dette perspektivet vil museets
samlete utforming, i forhold til bygning, utstillinger og øvrige aktiviteter, stå sentralt i opplevelsen av det enkelte museet.
Et godt museumsbygg skal ta mange ulike
hensyn på veien fra de første skissene til ferdigstilling. I tillegg til vanlige arkitektoniske
utfordringer skal også hensynet til gjenstander
og samlinger ivaretas, der krav til klima, lys,
materialbruk og sikringsforhold må vektlegges.
Det er ikke foretatt noen systematisk dokumentasjon og analyse av norsk museumsarkitektur. På denne bakgrunn tok Norsk Arkitekturmuseum (fra juli 2003 en del av Nasjonalmuseet for kunst) kontakt med Norsk museumsutvikling (fra 2003 en del av ABM-utvikling
– Statens senter for arkiv, bibliotek og museum)
med forslag til en studie for å se nærmere på
erfaringer fra nyere norske museumsbygninger.
Studien tar for seg utfordringer og problemstillinger for samtidens og framtidens museumsarkitektur. Funksjonelle, tekniske og økonomiske
forhold omtales, og museumsbygningen diskuteres i lys av museumsfaglige spørsmål og aktuell museumspolitikk. Undersøkelsen berører
også kvalitetskriterier og estetiske normer. Vi
har erfart at både bevilgende myndigheter, arkitekter og museer savner informasjon og inspira4

sjon når de står overfor nye byggeoppgaver. Vår
intensjon er å kunne bidra til å bedre kvaliteten
på nye museumsbygg ved å hente lærdom fra
bygninger som er reist i den nære fortid. Publikasjonen bør kunne øke bevisstheten om hva
det vil si å reise et museumsbygg, og gi en oversikt over forløpet fram til det ferdige resultat.
Nasjonalmuseet for kunst har ledet prosjektet, som er finansiert av ABM-utvikling.
Arbeidet og rapporten er utført av sivilarkitekt
MNAL Hege Maria Eriksson, i samarbeid med
Nasjonalmuseet for kunst og ABM-utvikling.
Vurderinger og omtaler står for forfatterens
regning. Prosjektets faste referansegruppe har
bestått av Espen Hernes, ABM-utvikling samt
Ulf Grønvold og Birgitte Sauge fra Nasjonalmuseet for kunst.
Museumsarkitekturen skal utformes i ulike
skjæringspunkter; mellom arkitekt og bruker,
museum og besøkende, gjenstand og omgivelser. Studiens målsetting er å synliggjøre disse
skjæringspunktene, åpne dialog og sikre kvalitetsutviklingen. Vi mener studien er et godt
utgangspunkt for dette arbeidet, og vi vil takke
Hege Maria Eriksson for interessante diskusjoner underveis og for det ferdige produktet.
Oslo, april 2004
Ulf Grønvold, nasjonalmuseet for kunst
Espen Hernes, abm-utvikling
museumsarkitektur

Forfatterens forord
Nasjonalmuseet for kunst og ABM-utvikling
ga meg oppdraget å gjøre denne studien. Publikasjonen er en hybrid. Den passer ikke inn i
noen litterær sjanger. Den skal imøtekomme
arkitekters og museers ulike interesser. Både
på tross av og på grunn av dette har det vært et
svært interessant arbeid.
Jeg vil rette en særlig stor takk til museene jeg har besøkt, og til alle som har tatt i mot
meg ved museene, vist meg rundt, forsynt meg
med materiale og latt seg intervjue. De har
ikke bare gitt meg kunnskap om det å bygge og
drive museum, men også inspirerende innblikk
i museumsverdenens mangfoldighet.
Jeg vil takke de arkitektene som har tatt
seg tid til dele sine tanker, ideer og erfaringer,
og alle som har bidratt med tegninger og bilder.
Jiri Havran har fotografert museer over hele
landet, og har sjenerøst stilt sitt arkiv til rådighet. Også Torill Mobech Hansen og Morten
Sand ved Nasjonalmuseet for kunst har gjort
sitt til å få billedmaterialet på plass. I tillegg
lot daværende redaktør i Byggekunst, Bjørn
Larsen, oss bruke arkivert materiale fra tidsskriftet.
Harald Skeie og Siv Bente Grongstad har
brukket boka, og er ansvarlig for lay-out og
produksjon. De har vært fine samarbeidspartnere i sluttføringen av publikasjonen.
Jeg vil takke sivilarkitektene Nina Stokmuseumsarkitektur

seth Nilsen, Vidar Vollan og Erik Fenstad
Langdalen for deres innspill til teksten og for
våre mange gode arkitektfaglige diskusjoner.
Min mor, Jofrid Karner Smidt, har gitt meg
uvurderlig konstruktiv kritikk og språklig
hjelp. Til slutt vil jeg takke min datter Signe,
som ble født i 2001. Hun forsinket prosjektet
betydelig, men i mellomtiden vokste og modnet materialet til studien, slik at dette ikke bare
ble et tynt kompendium, men en hel bok.
Oslo, april 2004
Hege Maria Eriksson
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innledning
«Et museum er en ikke-kommersiell, permanent institusjon som skal tjene samfunnet og
samfunnsutviklingen. Institusjonen skal være
åpen for publikum. Et museum skal samle inn,
bevare og sikre, forske i, formidle og stille ut
materielle vitnemål om menneskene og deres
omgivelser. Formålet er å gi muligheter for studier, opplæring og opplevelser.» (Definisjon på
et museum ifølge ICOM - International Council of Museums).
Hva er arkitekturen for museene og museene
for arkitekturen? Denne boken forsøker ikke å
gi ett, men mange svar på dette spørsmålet.
Museer i Norge

Det er registrert over 700 museumsinstitusjoner i Norge. Samfunnet bruker betydelige
beløp på museumsbygg, både til ombygging av
eksisterende lokaler og til nybygg.
Museumssektoren har vært kjennetegnet
av en svært fragmentert organisasjonsstruktur, og svært ulike praksiser for drift og faglig virksomhet. I følge St.meld.nr.22 Kjelder til
kunnskap og oppleving (1999-2000), den såkalte
ABM-meldinga, skal lokale enheter i større
grad koordineres og organiseres regionalt, og
institusjoner som mottar statlig støtte skal tilknyttes nasjonale nettverk. Ansvarsfordeling,
samordning, samlokalisering og samarbeid
skal sørge for høyere kvalitet og faglig styrking
6

av både museer, biblioteker og arkiver. ABMutvikling anbefaler i prinsippet at etablering av
nye institusjoner begrenses, slik at eksisterende
museer kan styrkes. Samtidig utvikler museumsfeltet nye museumstyper og knytter nye
allianser, for eksempel til utdannings- og forskningsinstitusjoner, til reiselivsnæringen og til
lokalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv.
Museene skal gjøre kulturarven og historien relevant i samtiden og være en kilde til
kritisk refleksjon og skapende innsikt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi endrer
museenes praksis. Som en del av et mediesamfunn vektlegger museumssektoren det som er
særegent for museet; møtet mellom publikum
og de virkelige gjenstandene.
Mål og målgrupper

Denne boken har to svært ulike hovedmålgrupper; museene og arkitektene. De har i
utgangspunktet ulike svar på hva som er god
museumsarkitektur. Dermed blir en del av
studiens oppgave å formidle kunnskap mellom
de to fagområdene. Slik kan den gi museer og
arkitekter et grunnlag for gjensidig forståelse
i samarbeidet om bygging av nye museumslokaler. Studien vil også være av interesse for
offentlige myndigheter, kulturentreprenører,
planleggere, reiselivsnæring etc.
Per Kåks, tidligere leder i ICOMs utvalg
for museumsarkitektur, har uttalt at utvalmuseumsarkitektur

get gjennom flere år har forsøkt «å løse noen
generelle problemer i museumsarkitektur, og
har her lært at dette er en umulig oppgave. [...]
Ethvert museum må bygges til sitt spesielle
formål». Arkitektens oppgave blir å sette seg
inn i, og prosjektere for det enkelte museums
funksjoner og kontekst. «Allikevel er visse
ting av en generell betydning», sier Kåks, med
tanke på museumsarbeid, sikring og bevaring.
Museet kan bidra med sin ekspertise gjennom
planleggings- og prosjekteringsprosessen.
Boken gir ingen fasitsvar på hvordan man
tegner og bygger et museum, men synliggjør
noen av museumsarkitekturens muligheter og
begrensninger.
Avgrensning, kilder og metode

Det finnes et stort mangfold av små og store
museer i Norge. I valg av studieobjekter ble
det lagt vekt på at museumsbygningene skulle
være sammenlignbare, samtidig som museene
skulle representere dette mangfoldet.
Kunstmuseene er ofte svært interessante
som arkitektur betraktet, men skiller seg ut i
forhold til andre museer. Det er ikke funnet
rom for å drøfte kunstmuseet, problemstillinger knyttet til kunstinstitusjonen eller
forholdet mellom kunst og arkitektur i denne
publikasjonen.
Det har de senere år blitt etablert mange
museumslignende institusjoner, som ofte
museumsarkitektur

betegnes som senter. De har utstillings- og
formidlingsarbeid som en viktig del av virksomheten, og i varierende grad basis i en
gjenstandssamling eller et historisk miljø. En
rekke av disse hybridinstitusjonene viser med
sine nybygg markant norsk samtidsarkitektur,
samtidig som de peker på en utvikling innen
museumsfeltet. Det ble i programmet for
denne studien lagt vekt på at studieobjektene
skulle drive med museets kjernevirksomhet;
innsamling, forskning og formidling. Derfor er
«senter-institusjonene» bare representert ved
Aasen-tunet.
Studien konsentrerer seg altså om kulturhistoriske og kultur- og naturhistoriske museer
som i løpet av 1990-tallet har oppført nye
museumsbygninger. Publikasjonen presenter
nybygg ved 10 museer. Flere museer kunne
vært tatt med. Utvalget er preget like mye av
hensiktsmessige som av arkitektoniske hensyn; slik at museer av ulik størrelse, driftsform
og geografisk beliggenhet er tatt med. Fem av
museene er institusjoner som ble etablert kort
tid før oppføring av museumsbygget, de øvrige
er tidligere etablerte museer. To av museene
er friluftsmuseer mens fire er knyttet til faste
kulturminner i de nære omgivelsene. Ett viser
omfattende ombygging og ny bruk av eldre
bygninger, og er dessuten et eksempel på en
stor institusjon med utstrakt forskningsvirksomhet. Dessuten er ett av svært mange små,

lokale museer, uten noen stor samling eller fast
stab, tatt med. To av prosjektene er gjennomført i to byggetrinn. Ved fem museer ble det
avholdt åpen prosjektkonkurranse, ved to lokal
eller regional arkitektkonkurranse. De øvrige
engasjerte arkitekt ved direkte oppdrag.
Studien baserer seg på en innledende spørreundersøkelse, på 16 intervjuer med museumsledere og arkitekter, på skriftlig materiale
om byggeprosess og nybygg og på forfatterens
registreringer og analyser. Forfatteren har
besøkt alle museene. Opplysninger om museumssektoren generelt er hentet fra Stortingsproposisjoner, offentlige utredninger, rapporter
og statistikker.
I hovedsak er det museumsleder eller
førstekonservator ved museene og arkitekter
som har bidratt med materiale. Åtte av studiens kontaktpersoner ved museene har selv
hatt en viktig rolle i hele eller deler av arbeidet
med museets nybygg, og har uttalt seg ut fra
egne erfaringer og oppfatninger. De øvrige
har annenhånds kjennskap til selve byggeprosessen, men gode kunnskaper om museet og
museumsbygningen. Når det i teksten refereres
meningsytringer fra museenes side, er det
opplysninger fra disse kontaktpersonene som
gjengis.
Arbeidet med denne studien er gjennomført med 7,3 månedsverk til rådighet. Det har
derfor ikke vært mulig å gå i dybden av de
7

enkelte temaer, og studien berører en rekke
problemstillinger som kan forfølges i andre
sammenhenger. Grafisk bearbeiding av arkitektenes tegningsmateriale ble ikke prioritert.
Innhold og oppbygging

Studien er delt inn i seks kapitler. Første kapittel tar opp generelle og aktuelle problemstillinger, historiske og kulturpolitisk perspektiv.
Estetiske, didaktiske og tekniske aspekter ved
museumsarkitekturen belyses. I kapittel 2
presenteres de 10 museumsprosjektene i tekst,
tegning og foto. Det gis korte beskrivelser av
museumsbygningenes funksjonelle innhold og
estetiske og bygningsmessige egenskaper. I de
følgende temakapitler blir museene gjenstand
for en grundigere studie. Fire hovedtemaer
diskuteres og eksemplifiseres med museer som
særlig belyser de aktuelle problemstillingene:
Kapittel 3 handler om stedet og arkitekturen;
forholdet mellom bygg og omgivelser. I kapittel 4 analyseres museumsfunksjonene. Det gis
informasjon om praktisk bruk, funksjonslogistikk og arealorganisering, sikring og bevaring, drift og vedlikehold. Kapittel 5 tar for seg
utstillingen og utstillingsrommet. Til slutt, i
kapittel 6, tar vi for oss prosjektorganisering og
byggeprosess. Det gjøres rede for praktiske og
strategiske forløp i planlegging, prosjektering
og bygging, både for nybygg og for tilbygg og
ombygging. Avslutningsvis oppsummeres noen
av erfaringene som museer og arkitekter har
gjort i forbindelse med oppføring av museumsbygg.
I tillegg til å presentere 10 museer, viser
boken til en rekke museumsbygninger i og
utenfor Norge. Noen av dem trekkes frem som
interessante referanseprosjekter: Norsk Skogmuseum, tegnet av arkitektene Duus Fiane
Thorstensen/ Duus Thorstensen Egeberg, er et
godt eksempel på hvordan et museum endres
og utvikler seg over tid. Det er et stort museum, som har vokst og fått en rekke tilbygg
gjennom en periode på mer enn 30 år.
Sverre Fehn har fått stor betydning for
norsk og internasjonal museums- og utstillingsarkitektur de siste 50 år. Det er umulig å
diskutere temaet uten å vise til hans prosjekter.
Fehn er også interessant fordi han setter ord på
sine idéer, skriftlig og muntlig. Hans tanker
om museumsprosjektene utgjør til sammen en
8

museumsfilosofi – til inspirasjon for mange og
til irritasjon for noen. Studiens nyeste museumsbygg er signert Sverre Fehn. Men også
Storhamarlåven på Hedmarksmuseet, tegnet
for 30 år siden, er tatt med som referanseprosjekt. Både museumsbygning og utstilling
er anerkjent som et enestående mesterverk
i norsk arkitektur, men svært omstridt som
museum. Når arkitekturen ved Hedmarksmuseet omtales, er det naturlig også å ta Lund og
Slaattos vernebygg for domkirkeruinene med i
betraktningen.
Veiledning

Å veilede i arkitektur er problematisk. Dette
er ikke en veileder med estetiske og praktiske
retningslinjer for museumsbygg. Men med
bakgrunn i undersøkelsen og erfaringer fra
museene, vil teksten likevel gi informasjon og
råd som kan komme til nytte både for museer
med byggeplaner og for arkitekter med museumsoppdrag. Mens kapitlet om planlegging og
prosjektering er mest interessant for museer
med liten kjennskap til byggeprosesser, vil
kapitlene om funksjonalitet og utstillinger
gi arkitekten nyttig innsikt i museumsfaglig
virksomhet. Analyseverktøy for funksjonsplanlegging presenteres. Denne studien utfyller
veiledningsmateriale som allerede foreligger i
Norsk museumsutviklings og ABM-utviklings
publikasjoner. Bak i boka gis det blant annet
opplysninger om kompetanseinstitusjoner og
referanselitteratur, om offentlige finansieringsordninger, om organisering av arkitektkonkurranser, og om aktuelle lover, forskrifter og
direktiver. (Det tas forbehold om endringer av
nettadresser.)

terier som danner målestokk for vurderingene
som gjøres.
Undersøkelsen som er gjennomført gjør
det mulig å vurdere den enkelte bygning i forhold til på forhånd uttalte mål og intensjoner,
og ut fra erfaring (er alle fornøyde?). Museenes
erfaringer forteller om bygningenes vellykkethet. Men fornøyde byggherrer og brukere er
ikke nødvendigvis ensbetydende med høy arkitektonisk kvalitet.
Museumsarkitektur

I Norge har vi ofte nøkterne ambisjoner for
arkitekturen. Det er lite rom for eksperimentell
arkitektur, og liten tradisjon for det storslåtte
og spektakulære. Hvordan kan det vakre og
enestående oppnås med enkle midler? Hvordan
kan museer gjennom arkitekturen styrke sin
virksomhet? Hvordan blir enkelte museer, i
kraft av arkitektur, en attraksjon utover museumsfunksjonen?

Kvalitet og kritikk

Å heve kvaliteten på nye museumsbygg er en
av studiens viktige målsetninger. Den skal
være til inspirasjon, og forsøker å belyse arkitektoniske kvaliteter ved det enkelte museum i
mengden av museer. Den vil fremheve betydningen av det særegne ved museet.
Studien tar ikke sikte på å evaluere prosjekter. For å være meningsfull må den likevel være
kritisk. Det gjøres i kapittel 1 rede for hvordan
begrepene arkitektonisk og estetisk kvalitet
brukes i undersøkelsen, og for hvilke arkitektoniske egenskaper, kvalitative normer og krimuseumsarkitektur

Erkebispegården sett fra Nidelva. Foto: Torgeir Suul

museumsarkitektur
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1
museumsarkitektur
Hvordan har museumsbygningene utviklet seg
i det norske museumslandskapet? Og hvilke
muligheter åpner samtidens museumsfelt for
arkitekturen?
Dette kapitlet tegner opp bakgrunnen for
en tematisk studie av nye museumsbygninger.
Det diskuterer hvordan arkitektur generelt vurderes ut fra funksjonelle kriterier, kvalitative
egenskaper og estetiske normer, og hvordan
undersøkelsens museumsbygninger kan forstås
og vurderes.
Museet
Kort historikk

Antikkens museion var en læreinstitusjon
eller et tempel, viet de ni muser. I templer
og kirker har mennesker gjennom tusener av
år bevart det forgjengelige, og samlet gjenstander og materiale med særlig symbolsk og
religiøs verdi. I renessansens Europa begynte
både lærde, kongelige og adelsstanden å samle
eksotiske, sjeldne, vakre, nyttige, verdifulle,
magiske eller kuriøse gjenstander i kuriosakabinetter og kunstkamre. De tidlige samlingene
var utrykk for ideer om profan orden, enhet og
en universell sammenheng mellom kunst og
natur. Samlingene ble inndelt etter naturalia,
artificialia, scientifica og antiquitas. Private
samlinger symboliserte eiendom, kunnskap og
makt, og var ikke tilgjengelige for allmennheten. På 17- og 1800-tallet vokste det frem viten10

skapelige og spesialiserte museumsinstitusjoner. Gjenstander ble systematisert og klassifisert; representative eksemplarer ble organisert
kronologisk, typologisk og taksonomisk.
Utviklingen av det europeiske museumsvesenet, med samlinger av etnografica fra
fremmede kulturer, bidro til dannelsen av en
europeisk selvbevissthet. Museene fattet interesse for det europeiske kulturområdet, og etter
hvert også for materiale fra nyere historie. Som
ledd i nasjonsbyggingen ble offentlige museer
etablert som opplysnings- og kunnskapsinstitusjoner for borgere og allmue, og det ble bygget store, monumentale museumsbygg i byene.
Arkeologiske, etnografiske og naturhistoriske
museer fikk tilknytning til det vitenskapelige
arbeidet ved universitetene. Med institusjonaliseringen av kunsten og kunstbegrepet, ble
kunst- og kunstindustrimuseer opprettet, nært
knyttet til kunstakademiene.
Museet ble snart et samlende symbol for
nasjonal kultur. I Norge bidro Foreningen
til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring
(Fortidsminneforeningen), lokale bygdetun
og historieforeninger til en desentralisering av
norske museer. Folkemuseer og bygningssamlinger vokste frem på slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet. Folkemuseene ville
vise lokalt hverdagsliv, og vekket snart et bredt
folkelig engasjement. Med voksende samlinger av tradisjonell folkekunst og håndverk ble

folkemuseenes bygningssamlinger supplert
med tidstypiske, brannsikre (ofte kalt ildfaste)
museumsbygg. I fremveksten av folkemuseene
var det først og fremst innlands- og bondekulturen som ble verdsatt som utrykk for nasjonale tradisjoner. Utover 1900-tallet ble flere
museer bygget opp omkring kystkultur, sjøfart
og fiskeri, og, etter hvert som industrisamfunn
og industrianlegg ble nedlagt, ble det også
etablert museer rundt tekniske og industrielle
kulturminner.
Nye museumstyper og museumshybrider

Museene har blitt stadig mer spesialiserte
som temamuseer. De fleste nyere museer
har avgrenset sitt ansvarsområde til smalere
emneområder, kortere historiske perioder,
mindre geografiske områder, eller de er bygget
opp omkring enkeltpersoner, -fenomener eller
-hendelser. Samtidig utvides funksjonsområdene, og museene blir flerbrukshus for ulike
kulturformål. De siste 50 år har det dessuten
dukket opp stadig nye og hybride museumstyper.
«Senter» er en stadig vanligere betegnelse
på svært ulike institusjoner. Med formidlingsvirksomhet, utstillinger og publikumsservice
overlapper senteret museet funksjonelt, men
ofte mangler de gjenstandssamlingen som definerer et museum.
Mange museumslignende kulturinstitumuseumsarkitektur

Musei Wormiani. Samlingen
til den danske legen, historikeren og arkeologen Ole Worm
(1588-1644). Illustrasjon fra
Museum Wormianum seu
Historia Rerum Rariorum,
Amsterdam 1655.

sjoner kalles for eksempel informasjonssenter,
besøkssenter, servicesenter eller opplevelsessenter. Slike sentra retter seg gjerne mot
reiselivsnæringen, men kan også bli viktige
kulturbygg for lokalsamfunnet. Et senter kan
bygges opp som publikumsbygg knyttet til
kulturminner, som Midgard-historisk senter
(Lund og Slaatto Arkitekter og Hallgeir Kårstein), Naturinformasjonssenteret ved Fetsund
lenser (Askim/Lantto arkitekter), det kommende besøkssenteret for Borgund stavkirke
(Askim/Lantto arkitekter) eller det kommende
publikumsbygget ved Sigrid Undsets Bjerkebæk (Carl Viggo Hølmebakk). Eller senteret
kan knyttes til et sted, et miljø eller en naturattraksjon, som Bremuseet (Sverre Fehn), Norsk
Fjordsenter (Gudmundur Johnsson og Kristin
Jarmund) eller Hardangervidda Nasjonalparksenter (Gudmundur Johnsson). Slike sentra
skal avlaste naturmiljøet eller kulturminnet,
vise utstillinger, tilby publikumsservice og
strukturere publikumstilstrømmingen. En
annen type senter er en mindre institusjon som
bygges opp med utgangspunkt i en historisk
person eller en historisk begivenhet, som Stiklestad historiske senter (Jens Petter Askim og
Sven Hartvig), Aukrustsenteret (Sverre Fehn)
eller det planlagte Hamsunsenteret (Steven
Holl Architects).
En tredje type senter er dokumentasjonssenteret, som gjerne tilknyttes et forskningsmuseumsarkitektur

miljø, og med større faglig tyngde driver forskning og formidling. Også disse kan være bygget opp omkring konkrete steder eller historiske
temaer. De kan ha det museale ansvaret for en
gjenstandssamling, men basere seg like mye på
å samle faglige ressurser innen sitt tema. Rikspolitisk senter på Eidsvoll og Jugendstilsenteret
i Ålesund kan nevnes som eksempler.
Som en utvikling av folkemuseene kom på
1970- og 80-tallet en ny, lokalt basert museumstype; økomuseene. Økomuseene har som mål
å være aktive samfunnsaktører, mer enn faginstitusjoner. Kulturen og kulturminnene skal
ivaretas i sitt sosiale miljø, og være en levende,
kollektiv ressurs i lokalsamfunnet. Økomuseet
henter ikke gjenstander ut av sin opprinnelige
sammenheng, men lar sammenhengen forandre seg rundt gjenstandene. Gjenstander registreres der de hører hjemme, også gjenstander i
privat eie. Slik skal historien synliggjøres der
kulturarven har sitt opphav og der kulturen er
i utvikling. Den vanskelige utfordringen for
økomuseene er å bevare i miljøer som er i endring. Også økomuseene trenger lokaler for en
administrativ og faglig organisasjon, tilgang til
et verksted, arealer egnet for oppbevaring osv.
Det er få store museer som primært fungerer
som økomuseer, men mange kulturminner og
bygningsmiljøer er i praksis økomuseer; mindre enheter, i ulik grad knyttet til større institusjoner.

For lokale myndigheter er samlokalisering
av kulturformål en økonomisk og rasjonell løsning, der ulike aktiviteter sammen trekker et
større publikum. Det er som regel uproblematisk å gi plass for flere funksjoner innenfor en
museumsbygning. Det kan være vanskeligere
å integrere et museum i et generelt kulturhus
eller i andre offentlige eller kommersielle sammenhenger, ettersom de fleste museer krever
tilrettelegging for spesialfunksjoner, sikring og
bevaring.
Eilert Sundt talte i 1864 for et «museum
i Ord», for å samle «paa saadanne Oldsager
som gamle nedarvede Meninger og Erindringer kunde kalles, og paa saadanne Yttringer av
Folkelivet [...] som kan fremsættes i Ord og
beskrives i Bøger». Med nye museumsformer,
og med samordningen av arkiver, biblioteker
og museer gjennom ABM-utvikling, nærmer
vi oss kanskje Sundts idé.
Museenes oppgaver

Museenes virksomhet er variert og mangfoldig.
Ifølge ICOMs museumsdefinisjon skal museet
samle, bevare og sikre, forske, formidle og stille
ut. Museene tolker sine oppgaver og vektlegger
de ulike arbeidsområdene svært ulikt, og i stor
grad etter økonomisk og faglig evne. ABMutvikling har antydet at en institusjon, som på
en god måte skal ivareta basisoppgavene som
kjennetegner museet som institusjonstype, bør
11

Museer bygges stadig oftere opp i tilknytning til et senter. Naturinformasjonssenter ved Fetsund lensemuseum. Askim/Lantto Arkitekter 1997. Foto: Jiri Havran.

ha minst 8-11 stillinger. Mange små museer,
som ikke oppfyller disse kriteriene, vil kunne
omfattes av regionale konsolideringsprosesser.
Det er innsamling, bevaring og formidling
som opptar mesteparten av de museumsansattes tid og oppmerksomhet. Innsamlings- og
bevaringspraksisen avhenger av museumsform,
tilgjengelige ressurser, magasinkapasitet, og av
kapasiteten til museets konservatorer. Mens
noen museer er i ferd med å bygge opp en
samling, har andre allerede fulle magasiner og
mer enn nok å ta vare på. Andre igjen baserer
seg i mindre grad på en gjenstandssamling, og
i større grad på en bygningssamling eller faste
kulturminner, eller på lån og utveksling for
den enkelte utstilling. Museene skal ikke bare
bevare objekter, men også kunnskapen om bruk
av gjenstander, blant annet handlingsbasert
kunnskap om gamle håndverk.
Myndighetene arbeider for å få til en koordinering mellom museene og den offentlige
kulturminneforvaltningen, og for at museene
skal få en utvidet rolle innenfor natur- og miljøvern.
Museenes formidlingsarbeid er primært
konsentrert om produksjon av utstillinger. I tillegg kommer omvisning og undervisning. De
fleste museer produserer informasjonsmateriale, og enkelte museer driver en utstrakt publikasjonsvirksomhet i forbindelse med forskning
og formidling.
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Barn og unge er museenes viktigste målgruppe. Dette er ikke bare nedfelt i museumspolitikken, men viser seg også i praksis. En stor
andel av besøkstallene ved museene utgjøres
av skoleelever i grupper. Museene tilbyr etter
evne pedagogiske opplegg og aktiviteter. Skolene er, og kan i enda større grad bli, en viktig
samarbeidsparter for mange museer. Men for
at muligheten skal utnyttes må det også finnes
midler til transport o.l. på skolenes budsjetter.
Offentlige tiltak, som «Den kulturelle skolesekken», bidrar til flere klassebesøk hos museer
og andre kulturinstitusjoner.
Formidling og undervisning skal baseres
på vitenskapelig utviklingsarbeid. På tross av
at forskning ved museene er høyt prioritert fra
kulturpolitisk hold, blir forskningen i praksis
nedprioritert når museene skal disponere tid
og penger, eller når den enkelte ansatte skal
dele sin tid mellom mange oppgaver. Museene
forutsetter ofte en direkte nytteverdi av arbeidet, og forsker gjerne i egen gjenstandssamling.
Uavhengig forskning krever kreativ frihet,
tid og konsentrasjon, og helst kontakt med et
større forskningsmiljø. Universitetsmuseene
står finansielt og organisatorisk i en særstilling,
og har i større grad enn mange andre museer
mulighet til å drive slik virksomhet.
Mange museer skal, i tillegg til sine eventuelle regionale og nasjonale oppgaver, oppfylle
flere funksjoner i lokalsamfunnet. Mange

budsjetterer med egeninntekt fra kommersiell
virksomhet eller utleie. Museene skal da ha
lokaler egnet for kunstutstillinger og konserter, seminarer og konferanser. Til daglig skal
kafeen være tilgjengelig som lokalt møtested og
tilrettelagt for private selskaper. Mange museer
tilbyr turister lett tilgjengelig informasjon og
underholdning. Andre organiserer og deltar i et
vidt spekter av tverrfaglige prosjekter, fra festivaler til forskningssamarbeid
Museenes rolle i samfunnet

Museene i Norge har i stor grad vært basert på
private initiativ, og hatt stor frihet og selvstendighet. Dagens desentraliserte museumslandskap er uoversiktlig, med mange små institusjoner som har varierende forvaltningsmessig
tilknytning, og som i mange tilfeller har svak
faglig organisasjon og usikker økonomi. Men
reformarbeidet som gjøres på grunnlag av den
såkalte ABM-meldingen (St.meld. nr. 22 (19992000) Kjelder til kunnskap og oppleving), er
i ferd med å endre dette bildet. Omkring to
tredjedeler av museenes driftsmidler er offentlige tilskudd, og de statlige bevilgningene
trappes opp. Myndighetene ønsker en bedre
utnyttelse av ressursene. Omstruktureringen
av museumssektoren, med nettverksbygging og
konsolidering, vurderes som nødvendig for å
gi museene et sterkere faglig og administrativt
fundament. Fundamentet skal gjøre det mulig
museumsarkitektur

Dagens desentraliserte
museumslandskap er
uoversiktlig, med mange
små institusjoner.
Norsk emballasjemuseum på Ulvøya i Oslo.
Foto: Scanpix

å utvikle bedre museer, som bedre kan fungere
som samfunnsminne, dialoginstitusjoner og
møteplasser. Likevel skal de lokale museene,
med sin egenart, bestå.
I museene gjøres kildemateriale for
kunnskaps- og kompetanseutvikling offentlig tilgjengelig. Folkeopplysningstanken, som
fortsatt står sterkt, innebærer at allmenn tilgang til kunnskap og innsikt er en forutsetning
for individets aktive samfunnsengasjement,
og dermed for et levende demokrati. Som et
supplement til utdanningssystemet, kan museene bidra til «livslang læring». De skal være
«møteplassar for kunnskapsopplevingar som
skapar forståing for samanhengar i tilværet,
innsyn i og ansvarskjensle for økologisk samspel og respekt og toleranse for kulturelt mangfald.» (St.prp.1, 1994-95).
Kulturpolitisk oppfattes ikke museene
lenger bare som verneinstitusjoner, men som
samfunnsaktører og deltagere i en multikulturell utveksling. Museene skal ikke bare gi svar,
men også ta opp og stille spørsmål. Enkelte
museer legger vekt på en problemorientert og
samfunnskritisk funksjon, og som institusjon
kan museet være en arena for samfunnsdebatt.
I ABM-meldingen formuleres følgende, s. 76:
«Skal musea fungera som gode samfunnsinstitusjonar, må dei søkja dialog med omverda.
Dette inneber at musea ikkje berre skal generera og formidla kunnskap, men at dei òg skal
museumsarkitektur

ha evne til å overraska og utfordra brukarane
både emosjonelt og intellektuelt».
Museene skal representere fellesskapet,
samtidig som de tjener fellesskapet. Men hva er
dette fellesskapet i en kulturelt og sosialt sammensatt befolkning? Fremdeles er det de dominerende kulturretninger som skaper og driver
museene, og som utgjør deres publikum. Minoritetsgrupper har i mindre grad vært omfattet
av museenes interesse. Det flerkulturelle, minoriteter og samisk urbefolkning er nå et særlig
prioritert område for myndighetene. Mange
marginale grupper og subkulturer blir likevel
sjelden representert i museene, kanskje fordi
dette innebærer en institusjonalisering som står
i motsetning til et ønske om å være motkultur.
Som i andre institusjoner blir verdinormene og kunnskapsformidlingen ved museene
i hovedsak forvaltet av en faglig elite. Men
desentraliseringen av museer i Norge, og et
bredt, lokalt engasjement, har gjort museumssektoren i Norge mindre elitistisk enn mange
andre fagfelter. Dette kan også ha sammenheng
med mangelen på en samlet, yrkesrettet utdanning på høyskolenivå og et museumsvitenskapelig fag på universitetsnivå, som utdanner
flere typer aktører på museumsfeltet. Professor
Anders Johansen ved Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen tok opp dette
temaet på et forskerkurs ved Bergen museum i
2000. Han tar til orde for å utvikle både museo-

grafi og museologi som fag. Museumssektoren
har vokst seg stor. For andre sammenlignbare
medier og kulturområder finnes det både
høyskoler og en egen akademisk disiplin, som
sørger for kunnskapsutvikling og kritisk refleksjon innenfor feltet. Også museene trenger den
dynamikken som ligger i et forskningsmiljø
utenfor institusjonene, tverrfaglig utveksling
og ekstern kritikk i offentlige medier.
Museet i samtiden

«Jamvel om dei fleste musea har sin faglege
forankring i ei anna tid og arbeider med gamle
ting, er det eit mål at dei fungerer som moderne samfunnsinstitusjonar som går aktivt inn
i si eiga samtid.» (St.meld. nr. 48, 2002-2003).
Samfunnsutviklingen og informasjons- og
kommunikasjonsteknologien endrer museenes
praksis for innsamling, registrering, forskning
og formidling. Både museumsideologier og
utstillingsformer påvirkes av tendenser i tiden
og av markedsmekanismer. Også samtiden,
med enorme mengder materiale, skal behandles av museene. Audiovisuell, digitalisert og
interaktiv formidling finner sin plass blant de
materielle gjenstandene. Det stilles krav til at
museene skal nå et bredt publikum. Mange
museer holder likevel på gamle faglige tradisjoner, og publikumsundersøkelser viser at en del
kommer til kort ovenfor et ungt og krevende
publikum.
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Planmessig hadde museene
mange fellestrekk, og dannet
en egen bygningstype. Den
videreførte palassets monumentale arkitektur; med
sentrale haller og rotunder,
monumentale trapper, store,
naturlig belyste saler og
utstillingsrom i rekker.
Plan av Altes Museum,
Berlin, Schinkel 1830

Museene konkurrerer om offentlighetens
oppmerksomhet med et mangfold av medier og
kulturtilbud. Ikke bare biblioteker og arkiver,
men også mediebedrifter, næringsliv, utdannelses- og forskningsinstitusjoner gjør viktig
dokumentasjonsarbeid, med kontinuerlig lagring av gjenstander, fotografier, tekst, radioprogrammer, filmer, vitenskapelige arbeider etc.
En vesentlig kilde til offentlig tilgjengelig
materiale er Internett. Her er informasjonsmengden digitalisert, fragmentert, uregulert,
delvis uredigert og uoverskuelig.
Museumssektoren fremhever ofte museets
rolle som kulturbærer i et samfunn der dokumentasjon, kommunikasjon og informasjon er
varer i et globalt marked. Museene kan møte
informasjonssamfunnet og globaliseringen
med historisk bevisstgjøring, som et «tolkende
filter», med forankring i en «felles materiell og
kulturell eiendom».
Allerede for 150 år siden skrev Nathaniel
Hawthorne (1804-64): «Allikevel dynger vi opp
disse tomme skallene som livet for lengst har
forlatt og som menneskeheten har kastet av seg
for alltid. Med alt det som kommer til i tidens
løp, begriper jeg ikke hvordan fremtidige generasjoner skal makte å holde seg oppreist under
dødvekten»
Kollektiv hukommelse og felles identitet?

Hukommelsens gudinne het Mnemosyne. Som
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musenes mor var hun også museets gudinne.
Museene forvalter våre kulturminner; en materiell arv. De hevder å ivareta historien som
kollektiv hukommelse, og dermed bidra til
en felles (nasjonal) identitet. Men i hvilken
grad ønsker vi en felles identitet basert på en
selektiv kulturforståelse, en identitet formet
av overleverte minner, begreper og tradisjoner?
Forutsetter denne felles identiteten en homogenitet? Hvem har del i dette som kalles vår felles kulturelle arv og hvem står utenfor?
«You can be a museum, or you can be
modern», sa Gertrude Stein. Hun formulerte
en klar motsetning mellom modernismen og
museet, men historisk sett er museet en moderne institusjon. 1900-tallets modernistiske ideer
kunne med sine erkjennelsesteoretiske brudd,
ha skapt en museumskrise. Men med fremtidstro og dyrking av fremskrittet, følger en
interesse for fortiden og et behov for å bevare
det tilbakelagte.
Vår samtid er på mange måter mer komplisert enn tidligere tider, og endrer seg stadig
og hurtig. Ikke bare fysiske omgivelser og
gjenstander, men levesett og tankegods foreldes. Enkeltmennesker og samfunn forsøker å
demme opp for tap og glemsel. Mange søker et
nødvendig fotfeste i det varige og bestandige,
og finner sin identitet i fortiden. Men stødighet kan like gjerne ligge i evnen til å ta opp i
seg eller tilpasse seg det nye; i en personlig,

men foranderlig og skiftende identitet. Identiteten er relasjonell, og derfor ikke statisk.
«[...] evne til at forny sig går måske hånd
i hånd med evne til at bevare og ordne den
kulturelle arv» skriver Arno Victor Nielsen
i Museum Europa (1993). Men det er vanskelig å ordne og bevare kulturens uordentlige
mangfold. Museene kan kanskje, ved å speile
ulike kulturelle grupper, styrke disse gruppenes følelse av kulturell tilhørighet og kollektiv
identitet. Da må de, like mye som de bygger
opp under kulturell identitet, bryte ned kulturell intoleranse. Museene kan vise hvordan
kulturell utvikling består både av endring og
kontinuitet, mangfold og konformitet, motsetning og tilpasning.
Veien er kort fra kulturell tilhørighet til
nasjonalisme, fra fremtidsangst til fortidslengsel, fra tradisjonsbevissthet til tradisjonalisme
til nostalgi. I nåtiden, i spennet mellom fortid
og fremtid, mellom det kjente og det ukjente,
og mellom det allmenne og det uvanlige kan vi
oppnå historisk innsikt. Her oppstår det uventede, det hybride, det stygge og det vakre.
Museumsarkitekturen
Symbolfunksjonen

Arkitekturen er, som andre kulturelle uttrykk,
bærer av mening, og alltid et produkt av samfunnet den er skapt i. Museet har allerede som
institusjon en symbolfunksjon, som bærer
museumsarkitektur

av historie. I publikums søken etter innsikt
og mening kan museet få en rituell funksjon.
Museumsbygningene rommer skatter, ikoner,
myter og mysterier, og arkitekturen kan fremheve det mytologiske og sakrale. Men museene
kan også fylles av det hverdagslige og folkelige,
objekter for gjenkjennelse og identifikasjon, og
aktiviteter for læring. Måten historien bæres
frem på gir museet betydning.
Tempel, teater, katedral, lager, bunker,
mausoleum, show-room, galleri, akademi,
loppemarked, gravplass, pakkhus, veksthus,
fornøyelsespark, dormitorium, laboratorium,
tidsmaskin…? Metaforene florerer i museumslitteraturen. Antikkens museion var musenes
tempel og kunnskapens arnested. Renessansens samlinger fikk betegnelser som theatro
della memoria – memoriateater, theatrum mundi
– verdensteater, og theatrum gloriae rei – skueplass for tingenes herlighet. Det 20. århundres
museer ble kalt «vår tids katedraler» og «tingenes mausoleer». Slik brukes en rekke arkitektoniske betegnelser om museene. Nå brukes også
bygningstypologiske begreper for å definere
retninger eller «skoler», karakterisere et museum eller beskrive en museumspraksis. «Dette
museet er ikke et tempel bygget over døde ting,
det er et levende teater». Metaforen kan på den
måten bli en bærende ide både for arkitekturen
og for utstillingen.
Museumstypologi

Stilistisk var de tidlige museumsbygg klassisistiske, mens historisismens museer brukte både
det antikke tempelet, renessansepalasset og den
gotiske kirken som forbilder. Med en eklektisk
arkitektur kunne museet vise utad hva det
rommet. Nasjonalromantikken bragte nasjonale motiver inn i museumsarkitekturen.
Planmessig hadde museene mange fellestrekk, og dannet en egen bygningstype. Den
videreførte palassets monumentale arkitektur;
med sentrale haller og rotunder, monumentale
trapper, store, naturlig belyste saler og utstillingsrom i rekker. Den gav rom til ideer om
kronologisk orden og hierarkisk klassifisering,
organisert ut fra et overordnet sentrum; en
«hellig midte».
Museumsbygningene ble nytolket av
modernistene. De var opptatt av forholdet
mellom publikum, det utstilte og rommet.
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Vandringen, romforløpet og lyset sto i fokus.
I Norge ble det monumentale og storslagne
tonet ned i takt med oppbyggingen av likhetssamfunnet.
I dagens brogete museumslandskap er det
vanskelig å hevde at museumsbygninger utgjør
en egen bygningstype eller en arkitektonisk
sjanger. Konteksten har større innflytelse på
arkitekturen enn forbildene og malen. Økt spesialisering i museene har frembragt bygninger
som er mer typiske for det spesielle tematiske
innholdet enn for et generelt museum. Likevel setter museumsinstitusjonen, fagfeltet og
offentlige bevilgende myndigheter opp en del
faste parametre for hva et museumsbygg skal
være, og hvilke krav det bør tilfredsstille. Bygningenes fellestrekk knyttes dermed til funksjoner, og ikke til en arkitektonisk typologi.
Kulturvern og byggeskikk

Norske museer forvalter ca. 5500 verneverdige
bygninger. Svært mange museer holder hus i
eldre bygninger som har direkte sammenheng
med museets innhold. Kulturarv blir institusjonalisert i bygningene. I mange tilfeller ser
museet seg forpliktet til å ivareta byggeskikk
og tradisjoner. Hva innebærer dette når museet
stilles overfor en ny byggeoppgave? Hvordan
bidrar museet til at bygningstradisjoner ikke
stagnerer, men videreføres? Ved mange museer
finnes dyktige håndverkere med handlingsbasert kunnskap om håndverk og byggeskikk.
Gjennom jevnlig vedlikehold ivaretas materielle verdier og tradisjoner, og håndverkerene
kan være viktige aktører i formidlingsarbeidet.
Men materialforståelsen og kvalitetsnivået
i gamle håndverksteknikker kan videreføres
også i moderne arkitektur.
Arkitektstanden har gjennom 1900-tallet
pådratt seg et dårlig omdømme når det gjelder
bygningsvern. Samtidig har arkitekter stått
sentralt i bevaringen av fortidsminner. Arkitekter konfronteres ofte med et motsetningsforhold mellom samfunnets utvikling og behov
for fornyelse, og det samme samfunnets behov
for kulturell kontinuitet og bestandighet. Det
dreier seg ikke om hvorvidt nåtiden er stygg og
fortiden er skjønn (eller omvendt). Den form
for modernisme som utøves av mange arkitekter i dag er basert på en kontinuerlig og kritisk
fortolkning og fornying av tradisjoner.

Tradisjoner og trender

Dagens stilskifter er hyppigere enn tidligere
tiders stilutvikling. Like sikkert som en trend
blir allemannseie, like sikkert snur trenden i
en reaksjon. Og museene er ikke upåvirket av
skiftende trender, på tross av deres arbeid med
lengre tidsperspektiver.
Dominerende stilretninger viser seg i arkitekturen. Ofte henter trender motivasjon fra
mer generelle politiske retninger eller teoridannelser. Postmodernismen brøt på 1980-tallet
med de modernistiske idealene. Sitering og
transformering erstattet ambisjonen om nyskaping. Radikal dekonstruksjon og fascinasjon
for det sammensatte og mangetydige utviklet
seg parallelt med en kulturkonservativ tradisjonalisme og en folkelig nostalgi. Men arven fra
funksjonalistene og modernistene ble tatt opp
igjen på 1990-tallet. Fokusering på presisjon og
detaljering viste seg i en minimalistisk bølge.
Mange av dagens arkitekter har en modernistisk motivasjon. Det vil ikke si at de arbeider ut fra 1920- og 30-tallets manifester, men ut
fra sin samtids forutsetninger og muligheter.
Mye av den norske arkitekturen fra 1990-tallet har fått betegnelsen nymodernistisk; en
moderat, renskåret, steds- og landskapstilpasset
arkitektur, med røtter i skandinavisk modernisme og regionalisme. Den vektlegger romlige
forløp, og tar i bruk dagens tilgjengelige materialer og konstruksjonsmetoder, samtidig som
den fortolker arkitekturhistoriens bygningsteknikker, lokale tradisjoner og materialbruk.
En mer radikalt eksperimentell retning bryter
stadig med konvensjonene, og oppnår på den
måten å sette den normative arkitekturen i perspektiv. Det amorfe og organiske konfronterer
de statisk bestemte horisontale og vertikale
konstruksjoner. Imidlertid vil også det nye og
unike sette nye standarder.
Det er lett å finne formale likhetstrekk i
nyere norsk museumsarkitektur, på tross av at
museene er svært forskjellige. Spesifikke funksjonelle aspekter forklarer mange planmessige
fellestrekk. Men sammenfallende form- eller
stiluttrykk kan oftere forklares med tidstypiske
estetiske normer, og mange museer ligner på
andre offentlige bygg fra samme periode. Det
gjennomsnittlige er vanligere enn eksperiment,
egenart og særtrekk. De fleste museumsbygninger fremstår som uttrykk for sin samtid,
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Kan en snakke om
museumskunst? Kan et
museum være et kunstverk?
Jødisk museum i Berlin,
Daniel Libeskind 2001.
Foto: Bjørn Larsen

noen få som nærmest tidløse byggverk. Arkitektur har som regel lenger varighet enn andre
kulturutrykk, og trenger kvaliteter som holder
lenger enn trendenes popularitet.
Byggekunst og nyskaping

Samtidens museer er funksjonelt mer komplekse enn historiens museer. Det praktiske
og museologiske grunnlaget for museumsvirksomhet er i forandring. Spesialisering, nye
museumstyper og hybridinstitusjoner setter
andre premisser for arkitekturen. Museumsbygningen skal tilfredsstille dagens bygningsmessige krav, og de byggtekniske mulighetene
er større enn før.
I Norge finner vi et stort antall museer
som fungerer etter omtrent samme retningslinjer, og som tilbyr omtrent de samme tjenester
til publikum. Bevilgende myndigheter trenger styringsredskaper, og legger føringer for
museenes virksomhet og forpliktelser. Det kan
se ut som om generaliserte krav og vanetenkning begrenser det enkelte museums arkitektoniske spillerom. Kommer tradisjonell organisering og ordinær museumsdrift i konflikt
med nyskapende arkitektur? Bør det ikke være
rom for museer som er bygget opp etter alternative konsepter, og som dermed gir rom for
en annerledes arkitektur? For mange arkitekter
er ikke målet bare å reise et bygg, men å skape
byggekunst. Enkelte arkitekter vil forsøke å
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tilføre museet en kunstnerisk dimensjon gjennom arkitekturen. Byggekunst kan karakteriseres ved at byggverkets estetiske funksjon blir
like viktig eller viktigere enn øvrige funksjoner, uten at dette går ut over funksjonaliteten.
Kan et museum ha tilsvarende ambisjoner for
innholdet? Kan et museum være et kunstverk?
Kan en snakke om museumskunst?
Innen kunstfeltet har normbruddet vært
en del av den modernistiske, estetiske normen. Meningen med et eksperiment er ikke
å oppnå det forventede, men å finne ukjente
muligheter, skape unike opplevelser og gi ny
erkjennelse. Det finnes metodikk og teknikk
i kunstdisiplinene, men ikke maler og fasiter.
Dersom museet har kunstneriske motiver,
innebærer det kanskje et brudd med den «normale» museumsorganisasjonen. Resultatet kan
bli omdiskutert. Egenverdien vil måles mot
nytteverdien.
Lys og rom og interiør

Lys og mørke er blant de sterkeste virkemidlene arkitekturen råder over. Ulike lyssituasjoner og lysvirkninger påvirker i stor grad vår
opplevelse av rom. Lys kan absorberes, brytes
eller reflekteres i bygningselementer. Flater
og former bryter lys, og lyset former og farger
rom. Arkitekturen bearbeider både det naturlige lyset og kunstig belysning, opplevd utenfra
og inne i bygningen. Lysbehandlingen forhol-

der seg nødvendigvis til solforhold og lysets
skiftninger gjennom året og døgnet, og har
vært et hovedmotiv i utviklingen av regionale
særtrekk i arkitekturen.
Rommet defineres vanligvis av sine grenser, det som er utenfor og det som er innenfor.
Grensene kan være avklarte, som i den klassiske arkitekturen, eller tvetydige, som i gotikken og barokken. Modernismen spilte på åpne
romforløp og store glassfelter, som både skiller
og forbinder det som er ute og det som er inne.
Mange mener at rombegrepet er vanskelig å definere. På engelsk skilles det mellom
«space» og «room». Arkitekturen arbeider i
tre dimensjoner, med «the problem of space».
Når arkitekter snakker om rom, legger de mye
mer i begrepet enn en sluttet funksjonell enhet.
Rom kan være komplekse tredimensjonale
sammenhenger.
Det romlige oppfattes mer eller mindre
bevisst. Rommets dimensjoner og proporsjoner, rommets bestanddeler og rommets forhold
til tilliggende rom, er med på å skape ro eller
bevegelse, behag eller ubehag, en subjektiv
følelse av hvordan en befinner seg i et rom.
Romfølelse er en problematisk term. Den brukes for å beskrive sanseapparatets oppfattelse
av rom, kroppens forhold til og samspill med
omgivelsene; rompersepsjon. Denne relasjonelle opplevelsen er situasjonsavhengig.
Arkitekter flest ser interiøret og eksteriøret
museumsarkitektur

som to sider av samme sak. De vil gjerne prosjektere interiøret som en del av den arkitektoniske helheten, og ha innflytelse over fast innredning og løst inventar, materialvalg og belysning, farger og tekstiler. Men et godt samarbeid
med en interiørarkitekt fra begynnelsen kan
tilføre rommene ytterligere kvaliteter. Større
arkitektkontorer har ofte interiørarkitekter
ansatt, for å sikre at arbeidet blir integrert.
Estetiske normer og arkitektonisk kvalitet
Denne studien gir ikke dypere analyser eller
tolkninger av de enkelte bygninger, men
beskriver dem ut fra aktuelle temaer. Forfatterens subjektive betraktninger og vurderinger
kommer frem gjennom disse beskrivelsene.
Også arkitektenes og museenes meninger om
arkitekturen gjør det viktig å klargjøre hvilke
kriterier slike meninger er basert på.
Arkitekturkritikk

Arkitekturkritikk er et lite påaktet tema innen
kulturkritikken. Ettersom arkitektur alltid er
til stede omkring oss både i det private og det
offentlige rom, vil alle påberope seg en kjennskap til temaet, og en rett til å mene noe om
arkitekturen. Men den offentlige arkitekturdebatten har vært preget av at arkitektur i liten
grad sto på den politiske dagsorden før på 1990tallet, og gjennom mange år knapt har vekket
medienes interesse. Ettersom arkitekturfaget
først ble tatt med i skoleverkets læreplaner med
Læreplan 97, er grunnkunnskapen blant folk
generelt dårlig.
I Norge har arkitekturfeltet, i likhet med
museumsfeltet, manglet en akademisk og
teoretisk tradisjon, og dermed en tverrfaglig
utveksling og en offentlig arkitekturkritikk
på et høyere faglig nivå. Heller ikke internt i
fagfeltet har kritikken, med dens utviklende
effekt, hatt den nødvendige plass. Den arkitekturforskning som har foregått har enten vært
knyttet til byggteknologi, til produktutvikling
for byggebransjen, til samfunnsforskning eller
til kunsthistoriske studier. Den har i liten grad
vært utført av arkitekter eller relatert til arkitektutdannelsen, som ledd i fagets akademiske
utvikling. Forskningsmiljøene er nå under oppbygging.
Vi ser at en økende bevissthet om arkitektur, både på et faglig og offentlig nivå, får
museumsarkitektur

Trapperom i Kiasma, museet for samtidskunst i Helsinki, Finland.
Steven Holl Architechts, 1998. Foto: Paul Warchol.
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utslag, ikke bare i faglitteratur eller i dagspresse, men også i praksis i våre fysiske omgivelser.
Arkitektur kan behandles som et samfunnsvitenskapelig, et teknisk vitenskapelig eller et
estetisk, humanistisk fag, som kulturområde
eller som kunstdisiplin. Men det vil aldri være
bare ett av disse, og alltid en særegen disiplin.
Analyse og evaluering av arkitektur må ta opp i
seg det flerfaglige og det fagspesifikke.
Arkitektonisk kvalitet

Begrepene arkitektonisk og estetisk kvalitet
brukes og misbrukes ofte både av arkitekter og
i offentligheten uten en enhetlig forståelse for
hvilke normer og kriterier som ligger til grunn.
Det kan være klargjørende å skille mellom to
normsystemer: Estetiske normer som er i stadig endring, og tekniske og funksjonelle kvalitetskriterier som er mer objektive og stabile.
Hver for seg vil disse sjelden være dekkende
for den kvalitative helheten.
Det finnes en rekke generelle kriterier og
egenskaper ved arkitektur som kan brukes i
vurderingen av arkitektonisk kvalitet, men
også spesielle kriterier som gjelder for det
enkelte prosjekt. Kvalitet må kunne diskuteres
ut fra oppgavens betingelser.
Arkitektur vurderes både ut fra målbare,
kvantitative og ikke-målbare, tentative egenskaper. Den engelske filosofen Michael Polanyi
introduserte begrepet «tacid knowledge» – taus
viten – om kunnskaper og ferdigheter som ikke
kan beskrives med ord. Fagmiljøenes normer
er basert både på konkret kunnskap og på taus
viten, ervervet gjennom faglig praksis. I tillegg
vil skiftende idealer og personlig smak påvirke
normenes utvikling. Profesjonen er normførende, andre grupper følger.
Normer og kvalitetskriterier

Norske kulturmyndigheter har de siste 10 årene
satt arkitektur på dagsorden, først og fremst
med det mål å bedre den estetiske kvaliteten i
våre omgivelser. I dette legges god design, god
byggeskikk, kunstnerisk utsmykking og steder
tilrettelagt for mennesker. Også det nyskapende er et viktig mål for arkitekturpolitikken.
Nyskaping betyr ikke nødvendigvis kvalitet,
men er en drivkraft for nødvendig utvikling.
Med det utfordres arkitektene til å utarbeide
noe usett, uprøvd, noe som svarer på det som er
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nytt og samtidig, og som evner å møte fremtidige krav og endringer.
Begrepet kvalitetssikring er etablert som en
del av det administrative system i alle bransjer.
Plan- og bygningsloven skal sikre den formelle
kvalitetssikringen innen byggebransjen. Men
lover, regler og byråkratisk saksbehandling
klarer ikke å ivareta den estetiske kvalitetssikringen. Plan- og bygningsloven stiller krav
til «god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte
og bygde omgivelser». Men estetiske normer er
omdiskutert og verdsettes ulikt av bevilgende
myndigheter, byggesaksbehandlere, arkitekter
og offentligheten for øvrig. Dette fører ofte til
uenighet i forbindelse med kommunal byggesaksbehandling, og til svært varierende estetikk
i våre bygningsmiljøer.
Hva som er god arkitektur er ikke først og
fremst et spørsmål om smak og behag. Arkitektur er alltid en del av et sted og et samfunn.
Et byggverk kan måles ut fra samfunnsøkonomisk, sosial eller kulturell verdi. Det påvirker
og blir påvirket av miljøet. Arkitekturen kan
i høy grad bidra til eller hindre en bærekraftig
utvikling.
Arkitekturen benytter et mangfold av
romskapende, stilskapende og billedskapende
virkemidler. Analyse av arkitektoniske virkemidler kan være et grunnlag for tolkning og
vurdering av et arkitektonisk verk. Arkitekter
ser både på de enkelte bygningselementer og
på helheten i arkitekturen. En kritisk vurdering omfatter både målbare og delvis målbare
egenskaper (for eksempel funksjonalitet,
dimensjoner og proporsjoner, lys, materialitet
og konstruksjoner). I tillegg kommer reseptive,
assosiative og opplevelsesmessige aspekter
(estetikk, mening, uttrykk, virkning). I likhet
med kunst kan byggekunst ha kvaliteter av
«det uutsigelige».
Ulike måleverktøy for kvalitet kan brukes
til kritisk vurdering av arkitektur, men også til
bevisstgjøring før et bygg oppføres, slik at god
kvalitet blir ivaretatt når prioriteringer foretas.
Funksjonalitet og byggkvalitet

Det finnes en rekke lovbestemte krav og standarder for kvalitet. Generelle kvalitetsspørsmål
kan knyttes til en bygnings konstruksjon,
bygningsfysikk, materialbruk, teknisk og hånd-

verksmessig utførelse. Kvaliteten kan måles
over tid i bygningsdelenes holdbarhet, bygningens levetid og vedlikeholdsbehov. Bygningene
kan betraktes som investeringer, der resultat og
utbytte over tid har kulturell og politisk verdi;
kost-nytteverdi.
Arkitektur kan også betraktes i forhold til
byggetradisjon og arkitekturhistorie. Byggverket kan ses i lys av sin kontekst og diskuteres
territorielt; hvordan har omgivelsene formet
bygget, hva gjør bygget med omgivelsene?
Både det kontrasterende inngrep og det stedstilpassede kan ivareta kvaliteter i situasjonen,
men krever uansett at arkitekten tar stilling til
bygde omgivelser, landskap, naturgrunnlag og
klima (økologiske, meteorologiske og topografiske forhold).
Arven fra funksjonalismen har preget
arkitekturen med en bevissthet om funksjonalitetens betydning for romlig organisering og
utforming. Funksjonalitet er en generell forutsetning for arkitekturen, og vil alltid prøves
for den enkelte byggeoppgave. Funksjonaliteten
vurderes ofte pragmatisk, ut fra erfaring med
bruk av bygninger. Arealer og planløsning kan
måles og analyseres i forhold til funksjon, ut
fra romlig organisering, avstander, dimensjoner
og anvendelighet i de enkelte elementer.
Estetisk funksjon, estetisk verdi og romlig kvalitet

Moderne estetikk har, i tradisjonen fra Kant
og Hegel til Adorno, autonomisert estetikken
0g isolert den fra både samfunnsmessige og
ideologiske kontekster. Arkitekturen har bruk
for en forståelse av estetisk verdi som også
inkluderer både etiske aspekter og arkitekturens bruk og funksjoner.
Den tsjekkiske semiotikeren Jan Mukarovskì (1891-1975) behandlet forholdet mellom
estetiske og ikke-estetiske funksjoner i arkitekturen. Et byggverk eller en annen arkitektonisk
struktur skal oppfylle en mer eller mindre kompleks sammenheng av funksjoner. Arkitekturen
er mangefunksjonell. I tillegg til de rent praktiske og tekniske funksjoner har en bygning
estetiske funksjoner (for eksempel visuelle og
romlige aspekter), kommunikative funksjoner
(som formspråk og symbolfunksjon), teoretiske
funksjoner (arkitektonisk og museologisk idé),
og sosiale funksjoner (samfunnsfunksjon og
v
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Etterkrigsmodernismen dyrket bygningsmaterialenes
egenskaper og presisjonen i håndverket.
Norsk sjøfartsmuseum Oslo, Eliassen
og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS,
1958/1974/2000.
Foto Jiri Havran.

historisk posisjon). Funksjonene er overlappende. De ulike brukere vil i ulik grad oppfatte,
vektlegge og realisere disse funksjonene.
Estetisk verdi i arkitekturen kan diskuteres på samme måte som estetisk verdi i andre
kunst- og ytringsformer. Persepsjonen knytter
et verks elementer sammen til en helhet, og
denne helheten er gjenstand for estetisk vurdering. Den estetiske verdi kan forstås som den
helhetlige summen av de ikke-estetiske verdiene i verket.
I arkitekturen kan den estetiske funksjon
være overordnet, sidestilt eller pragmatisk
underordnet øvrige funksjoner. Estetisk funksjon har ikke praktiske formål eller nytte som
de primære mål, men er ikke en motsetning til
funksjonalitet. I en modernistisk forståelse er
den snarere en konsekvens av funksjonell form
og byggkvalitet.
Estetisk opplevelse av arkitektur er ikke
noe som entydig kan skapes av arkitekten, men
vil alltid avhenge av mottakerens persepsjon,
resepsjon og refleksjon, med andre ord av konteksten og mottakerens relasjonelle erfaring.
Opplevelsen er sammensatt av flere sanselige
inntrykk i en romlig (tredimensjonal) sammenheng. Mennesker vil til enhver tid reagere
bevisst eller ubevisst på de fysiske forhold, ut
fra individuelle erfaringer og forutsetninger, ut
fra den sosiale sammenhengen og posisjonen
de inntar i omgivelsene.
museumsarkitektur

Arkitektoniske egenskaper og virkemidler
Arkitektene bruker bygningens små og store
bestanddeler som virkemidler, og er seg bevisst
hvordan arkitekturen kan virke på en bruker
eller et publikum. De har mulighet til å stimulere til opplevelse; av stemning, spenning, harmoni, bevegelse, stillstand... Arkitektene kan
anvende et formspråk basert på arkitektoniske
konvensjoner for å formidle en mening, eller
motsatt; de kan fjerne kjente, formspråklige
elementer for å frigjøre arkitekturen fra en gitt
betydning.
Selv om arkitekter utenfra kan betraktes
som en ensartet gruppe, arbeider de ut fra
svært ulike holdninger, og med veldig forskjellige metoder. Arkitekten vil alltid forholde seg
til de gitte forutsetningene til brukerene og
til samfunnet. Hvordan kan brukeren forstå
arkitektens arbeid og arkitekturen som helhet,
utover de konkrete svar den gir på brukerens
funksjonelle behov?
Museet som institusjon har en posisjon
i samfunnet, og museumsbygningen skal
tolke og fylle denne plassen. Noen arkitekter
begynner med pragmatisk problemløsning og
tilfredsstillelse av alle hensyn og behov. Noen
begynner med en ideologisk motivasjon. Noen
tar utgangspunkt i stedet og tomta. Noen er
mest opptatt av byggkvaliteter og håndverkets estetikk. Andre vektlegger et kunstnerisk
konsept. Mange vil arbeide med opplevelse av

visuelle og taktile kvaliteter. Andre er mer opptatt av symbolverdi, tegn og formspråk. Hver
enkelt av disse grunnholdningene gir retning
til prosjektet. Til sammen danner de et grunnlag for prosjektering.
Konstruksjon, materialbruk og håndverk

Ulike bygningsmaterialers ulike tekniske egenskaper gjør dem egnet for forskjellige typer
konstruksjoner. Statikk dreier seg i all korthet om fordeling av trykk- og strekkkrefter i
bygningselementer, slik at en oppnår en stabil
konstruksjon. For eksempel har stein dårlig
strekkfasthet, men svært god trykkfasthet,
mens stål har særlig gode strekkegenskaper
men også evne til å ta trykk. En mur er basert
på trykkkrefter, mens i en skjelettstruktur tar
noen konstruksjonsledd trykk, mens andre tar
strekk.
Denne studien viser eksempler på hvordan
byggematerialers muligheter på ulike måter er
realisert i formale, romlige og bygningsmessige
kvaliteter. Et råmateriale kan utvikles til ulike
bygningsmaterialer, og et materiales formale
egenskaper kan variere sterkt. Som et eksempel
på dette kan en se hvordan bruken av naturstein ved Jærmuseet og Norsk Oljemuseum på
hver sin måte bygger opp under svært forskjellige arkitektoniske ideer.
1990-tallets norske arkitektur har tatt opp
i seg mange elementer av nordisk etterkrigs19

Bildene fra Norsk Oljemuseum og Jærmuseet
illustrerer hvordan byggematerialers muligheter
på ulike måter kan
realiseres i formale, romlige og bygningsmessige
kvaliteter. Bruken av
naturstein bygger opp
under helt forskjellige
arkitektoniske ideer.
Foto Oljemuseet: Petter
Hegre.
Foto Jærmuseet: Jiri
Havran

modernisme. Bygningsmaterialene og det
formale potensialet i materialenes egenskaper,
struktur og tekstur ble dyrket på 1950-, 60- og
70-tallet. Kvaliteten i materialet, uttrykket
og formen i den eksponerte konstruksjonen
og presisjonen i håndverket gjorde det enkle
tilstrekkelig, og andre virkemidler overflødig.
Med en følsomhet for det naturlige lyset og
landskapet, fikk arkitekturen det som internasjonalt ble betraktet som et nordisk eller
skandinavisk preg.
Norsk Sjøfartsmuseum, Bergen Sjøfartsmuseum, De samiske samlinger i Karasjok
og Norsk Skogbruksmuseums første del ble
oppført i denne tidsånden. I Erkebispegården,
og til dels i Arkeologisk museum i Stavanger
og Trøndelag Folkemuseums publikumsbygg
kommer tilsvarende nøkterne kvalitetsbevissthet frem. I Jærmuseet kommer materialer og
konstruksjoner til uttrykk på en annen måte,
og viser en utpreget regionalisme.
Vi har lange tradisjoner for bruk av naturmaterialer. Naturmaterialene har egenskaper
som dekker både estetiske og praktiske krav.
De kjente materialene, som treverk, tegl og
naturstein, er allment godt likt, og i stor grad
benyttet i studiens museumsbygninger. Men
det finnes også på markedet et mangfold av
syntetiske materialer, komposittmaterialer og
industrielle produkter. Både økonomiske, funksjonelle og estetiske hensyn kan gi grunn til å
20

utfordre materialenes variasjonsmuligheter og
bruke nye konstruksjonsmetoder.
Treverk som bygningsmateriale har en
enestående posisjon i norsk arkitekturhistorie.
Med tresortenes ulike egenskaper, og med ulike
grader av foredling, kan treverk benyttes til de
fleste formål. Treverk er et levende materiale,
og påvirkes av klima. Riktig brukt og behandlet
kan tre konkurrere med en rekke andre materialer også når det gjelder konstruksjonsdyktighet og brannmotstand. Men det oppfattes som
lite rasjonelt å bygge store, komplekse bygninger av tre. I museumsbygningene som presenteres i denne publikasjonen er trevirke stort
sett bare benyttet i underordnede elementer, på
overflater og i interiører.
I de fleste nye museumsbygningene finner
en derimot betong som et av de viktigste byggematerialene. Betongen tilfredsstiller høye
krav til brannsikkerhet, og benyttes gjerne i
magasiner. Men først og fremst er det et materiale med stort arkitektonisk potensiale og særlige konstruktive egenskaper. Betong finnes i
elementer og blokker, eller den kan plasstøpes.
Ubehandlet betong kan, med en fin forskaling
og vel utført støp, gi vakre overflater. Den
kan iblandes knust glass, spesiell sand eller
stein, innfarges eller males, slipes, poleres eller
sandblåses. På Norsk Vegmuseum er betongen
det gjennomgående materiale, som danner en
robust bakgrunn for visning av anleggs- og

transportkultur. På Aasen-tunet danner betongen som skallkonstruksjon en forstøtning mot
det skrånende terrenget, og som skivekonstruksjon et romforløp.
Materialer kan fremheve eller kamuflere.
For eksempel kan glass og blanke materialer
reflektere lys, og synes på lang avstand, eller
tilsynelatende forsvinne i omgivelsene. Dette
utnytter Lund og Slaatto i vernebygget for
domkirkeruinene på Hamar.
Stål som bygningsmateriale brukes først
og fremst i ramme- og fagverkskonstruksjoner
eller andre skjelettstrukturer. Andre metaller
benyttes til taktekking og kledning. Metaller
finnes i et stort antall legeringer og varianter,
som produkter for flere formål. De kan bearbeides til varierende utrykk. Metaller påvirkes
av temperaturendringer, og de fleste oksyderer.
Tidens tann kan gi patina, så vel som preg av
forfall.
Glass er et av vår tids viktigste bygningsmaterialer. Glass brukes ikke bare i vinduer og
glassfelt, men også som konstuksjonsmateriale
og til kledning. Glass finnes i et stort antall
byggeprodukter. I mange av dagens museer
skal store deler av arealene beskyttes mot skadelig UV-stråling, og glass benyttes i mindre
grad enn i arkitekturen forøvrig til å skape
arkitektonisk uttrykk av åpenhet. Lysåpningene begrenses, og glass som fasademateriale
er forholdsvis lite brukt. I dagens museer er det
museumsarkitektur

oftest publikums- og administrasjonsfunksjonene som får dagslys og utsikt. Dermed er det
mørke og dunkelhet som har blitt en av utstillingenes mest benyttede effekter. I halvmørket
blir rommet diffust, det belyste objekt tydelig.
Innhold og symbolsk formspråk

Arkitektur kan betraktes som et medium, med
et billedlig språklig potensiale. Bygninger kan
fremstå som signalbygg; de signaliserer noe.
Arkitektoniske elementer kan tolkes semiotisk,
som tegn. Museumsbygningen kan for eksempel formidle museumsfaglig innhold i form og
motiver. En mening eller et budskap kan tydeliggjøres med representerende eller symboliserende virkemidler. Museets funksjon, rolle og
status kan komme til uttrykk i et ekspressivt
ytre og i bygningens forhold til omgivelsene.
Norsk Oljemuseum og Norsk Luftfartsmuseum er eksponenter for en ekspressiv modernisme, der vår tid og museenes temaer illustreres
med formale analogier og assosiasjoner.
Symbolfunksjoner i en bygning kan lett
fremstå som alt for prangende, konkrete og
aksentuerte. Ideen om at bygningen skal forestille noe eller formidle et budskap kan låse et
prosjekt. Et bygg må kunne møte og formes av
den reelle situasjonen, av omgivelsene og av
funksjonelle krav. Mer spesifikt arkitektoniske
virkemidler, for eksempel romlig konsept og
bygningsstruktur, er mer fleksible og mottagelige for konteksten enn ferdig funderte billedlige elementer. Selv om arkitekten ønsker
å fortelle noe bestemt med arkitekturen, kan
prosjekteringen med fordel brukes som et fortolkende og abstraherende ledd i prosessen.
Det poetiske og det litterære

Arkitekter kan velge en intellektuell eller
en følelsesmessig tilnærming til oppgaven.
Et bygg kan romme en idé; tolke den romlig,
«være» den og utvide meningen med den. Med
en sensitiv behandling av arkitekturen forsøker noen arkitekter å oppnå en abstrakt poesi i
arkitekturen.
Arkitektur kan på en særegen måte beskrive menneskets bevegelse eller solas vandring
eller landskapsrommet, ikke med representerende tegn, men ved å vekke sansene våre med
komposisjoner av volumer, strukturer, teksturer. Karmøy Fiskerimuseum beskriver en relamuseumsarkitektur

sjon mellom mennesket, det bygde og omgivelsene, med poesiens abstraksjon og muligheter
for personlig tolkning.
En annen, konseptuell prosjekteringsmetodikk henter sine referanser i tekst, bilder
eller andre medier. Et litterært tema kan for
eksempel inspirere og utvikle prosjektet. Et
museums historiefortelling kan fungere som et
materiale som kan tolkes i tegning, og danne
grunnlag for en prosjekteringsprosess. Geometriske, tekniske eller romlige forhold kan tillegges et narrativt eller litterært innhold. Målet er
ikke at historien skal kunne leses i den ferdige
bygningen, men at historien er materialet,
som kan omsettes til struktur og romforløp,
behandling av lys og arkitektoniske elementer.
Sverre Fehns prosjekter har fått betegnelsen poetisk modernisme. «(...) arkitekturen
former det litterære program», skriver Fehn.
Når Fehn beskriver sine prosjekter, forteller
han med tegninger og ord, det som bygningen
forteller med arkitektur. Han oversetter ikke
andre språk til arkitektur, men dikter med
arkitekturens eget språk, arkitekturens poetikk.
Sverre Fehn klarer å være avant-garde. Enhver
oppgave tolkes ukonvensjonelt. De senere år
har Fehns bygg også fått sterkere skulpturelle
kvaliteter. Fehns konstruksjoner, volumer, vinkler og former er motivert ut fra hans tanker
om hvordan verden kan oppleves og artikuleres.
Bevegelsen, det kroppslige og det skulpturelle

Mennesket og menneskekroppen er det grunnleggende og dimensjonerende motivet for arkitekturen. Arkitekten kan, med innlevelse, være
mentalt til stede i tegningen, og bygge volumer
rundt mennesker. Selv om selve bygget nødvendigvis er statisk, vil det oppstå bevegelse i
forløpet og i forholdet mellom bygg og kropp.
Motsatt kan arkitekturen skape et fast definert forhold eller misforhold, en tilstand, der
mennesker og menneskekroppens målestokk
er underordnet, og menneskets spillerom er
begrenset. Den kan konstruere megastrukturer
eller monumentalbygg. Det monumentale har
vært knyttet til institusjonell makt og hierarkisk organisering, og modernismen var og er
med sitt ideologiske grunnlag antimonumental.
En bygningen kan behandles rent skulpturelt, som et materiale som skal formes i tre

dimensjoner. Det kan like gjerne være minimale, rettvinklede komposisjoner som krumme
eller organiske former. Jærmuseets takflater
og vegger kan se ut som om de er fritt formet,
men følger en klar konstruktiv logikk. Oljemuseets hovedfløy kan oppfattes som en massiv
steinblokk, i utgangspunktet rektangulær, men
bearbeidet med skrådde vegger og avrundede
hjørner.
Mye av den eksperimentelle arkitekturen
fra de siste tiår har hatt sitt utspring i postmoderne teori. Stadig flere ønsker å nytenke
rommet, og frigjøre det fra de rette vinklene og
de rette linjene. Med teknologiske hjelpemidler
kan svært komplekse former bygges. Amorf
arkitektur bryter med vår vante romoppfatning, og fremstår nesten alltid som en sterk og
ukonvensjonell kontrast til det eksisterende.
Dermed vil slike bygninger også lett fremstå
som enkeltstående og uavhengige objekter.
Stedet og landskapet

En bygning kan sjelden betraktes isolert fra
omgivelsene. Stedet og landskapet former
bebyggelse, bebyggelse skaper nye steder og
landskaper. I Norge har vi lange tradisjoner for
å bygge i natur, men lite tradisjon for å bygge i
by. Fjell og fjord, vær og årstider former arkitekturen, kanskje mer enn noe annet, også i
dag. En byggetomt byr alltid på motstand og
muligheter som må avdekkes og erkjennes.
Samtlige av museene i denne studien kan forstås ut fra sin spesielle stedlige kontekst.
Kapittel tre handler om hvordan museumsarkitekturen har tatt situasjonen opp i seg, og
hva arkitekturen gjør med situasjonen. Men
først følger en presentasjon av de ti museene
som denne studien konsentrerer seg om.
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2
10 museer
Løper man etter fortiden vil man aldri nå den
igjen. Kun ved å manifistere nuet får man fortiden i tale.
Sverre Fehn, notater 1960-tallet

Det ble valgt ut ti museer for presentasjon i
denne publikasjonen. Felles for dem alle er
at de har oppført nye museumsbygninger de
senere år. Og museene står arkitektonisk støtt
i sin samtid. Ingen av dem kan betegnes som
tradisjonalistiske eller nostalgiske, heller ikke
som eksperimentelle og fremtidsrettede. Museumsbyggene er arkitektoniske tolkninger av
museumsoppgaven, slik den ble formulert for
arkitektene på 1990-tallet. De skiller seg noe fra
de foregående tiårs museer, og i de kommende
tiår vil det forhåpentligvis komme nye museumsoppgaver, tolket som arkitektur på andre
måter.
Det finnes flere ulikheter enn likheter
mellom museene; enten det gjelder det institusjonelle eller det gjelder det arkitektoniske.
Dette bekrefter at hvert museum er unikt, og
må behandles som enestående, samtidig som
kunnskap og erfaring i høy grad er overførbar,
og andre arkitekter og museer kan lære av disse
museene. Sammenligning kan tydeliggjøre det
enkelte museum.
På de neste sidene presenteres tegninger,
fotografier og prosjektopplysninger for hver
av museumsbygningene. Det gis også kortfat22

tede beskrivelser av bygningene, med kritiske
kommentarer. Hvordan er de teknisk og
funksjonelt bygget opp? Hvilke arkitektoniske
kvaliteter har de? Verdsettes det romlige som
en viktig egenskap, eller blir rommet bare svar
på en post i funksjonsprogrammet? På hvilken
måte kjennetegner arkitekturen museet?
Beskrivelsene er ikke utfyllende, og vil
ikke alene gi et helhetlig bilde av museumsbygningene. De kan imidlertid fungere som en
innledning til de tematiske kapitlene.

museumsarkitektur

Foto: Jiri Havran

Aasen-tunet,
Sverre Fehn,
2000
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Foto: Guy Fehn

Ivar Aasen-tunet er både et museum med
en samling av Ivar Aasens etterlatte ting,
beliggende ved Aasens barndomshjem i Hovdebygda, og et dokumentasjonssenter for
nynorsk språkkultur. Den museale formidlingen utgjør bare en del av arbeidet med språk,
lingvistikk, dialekter og nynorsk litteratur.
Senteret er knyttet til et stort nettverk innen
kulturlivet og et tverrfaglig forskningsmiljø,
både nasjonalt og lokalt.
Sverre Fehn har, som i mange andre prosjekter, tegnet en lineært organisert bygning.
Ved inngangen i den ene enden ligger kafé, foajé
og auditorium. I den andre enden ligger biblioteket over to etasjer, med lesesal og dataterminaler. Biblioteket og auditoriet knytter sammen
utstillingene i hovedetasjen og arealene for
administrasjon og forskning i underetasjen.
Bygningen skjærer seg med en langsgående
hvelving inn i åssiden . Oppført i hvit, bordforskalet betong (tilsatt hvit sement og lys sand
fra distriktet), og med store utover-hellende
glassflater mot dalen, tegner bygningen seg
klart i terrenget. Auditoriet skiller seg ut som
et selvstendig, lukket volum. Utenfor halvhvelvet ligger en trekantstruktur av skråstilte
betongskiver, med cellekontorer i underetasjen.
Langs hvelvet faller lys inn og ned i interiøret.
Skrå vegger og søyler gir romlig særpreg. Trekanten, både som statisk og formalt motiv, går
igjen, blant annet i hyller og montre.

Avtrykk av forskalingenes trebord gir liv
til betongoverflatene. Ved siden av betong er
treverk, furu og eik det dominerende materialet
brukt i glassfasaden, i dører og vindusfelter, på
gulv og panelte vegger, som akustiske paneler
og himlinger. Eikegulvene avsluttes presist
med en spalt, og uten listverk, mot veggene.
Gulvet ved inngangen, som er utsatt for vestlandsværet, er av skifer.
Aasen-tunets nybygg unndrar seg stilkarakteristikker. Selv om ikke alle bygningselementer er like vellykkede, har bygningen et
sjeldent arkitektonisk overskudd. Biblioteket
i Aasen-tunet er ikke stort, men har overlys,
mesanin, hyller helt til taket og studieplasser,
som de store biblioteker. Kaféen har peis. Auditoriet har overlys fra en takrytter, og skulpturerte betongsøyler. Originaliteten ligger først
og fremst i konstruksjonen, og de rom som
oppstår i den. Strukturen vekselvis åpner seg
mot landskapet og utsynet, og lukker seg om
den konsentrerte tanken i utstillingen. Utstillingselementer, interiør og innredning er en
integrert del av bygget, og forsterker den arkitektoniske egenarten.
Bygningsstrukturen skaper assosiasjoner.
Den har blitt tolket og omtalt som en analogi
til sidene i en bok. Bygningen forstås i samsvar
med Ivar Aasens språklige byggverker: De
bærende veggene er skråstilt, «på kant med
gjeldende normer», likevel stødig «forankret i
museumsarkitektur
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grunnen», som morsmålet og dialektene. Mennesket befinner seg i dragningen mellom den
hjemlige hverdagen i tunet, de forlokkende

skattene i «berget det blå» og «drømmen om
utferd» i det store panoramiske utsynet.

Prosjektopplysninger

Aasen-tunet, Indrehovdevegen 176,
6160 Hovdebygda, Ørsta kommune
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Sverre Fehn sivilarkitekt
MNAL
Medarbeidere: Henrik Hille
sivilarkitekt MNAL, Ervin
Strandskogen sivilarkitekt
Interiørarkitekt: Sverre Fehn
sivilarkitekt MNAL
Landskapsarkitekt: Bjørbekk og
Lindheim AS Landskapsarkitekter
MNLA
Konsulenter: Terje Orlien (bygg), VVS
og klimarådgiving Hegge og Skjetne
AS (VVS), Støltun AS (elektro)
Prosjektledelse: Statsbygg
Byggledelse: Per Mulvik AS
Entreprenører: Veidekke ASA,
Brændenes rørleggerforretning AS,
ABB Miljø AS, Ose & Aarseth AS,
Kone AS

Situasjonsplan 1:3000
museumsarkitektur

Brutto areal: 1 690 kvm
Kostnader: kr. 43 800 000 inkl. mva
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Plan underetasje
1:500

Plan 2. etasje
1:500
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Fasade
1:500

Tverrsnitt
1:150

Snitt gjennom auditorium.
1:150

museumsarkitektur
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Foto: Roar Øhlander

Foto: Roar Øhlander

Trøndelag
Folkemuseum,
publikumsbygg,
Telje-Torp-Aasen
Arkitektkontor
AS, 1999
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Det er oppført to nybygg for Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. Det ene er et påkostet publikums- og utstillingsbygg tegnet av
Telje-Torp-Aasen arkitektkontor as, det andre
et svært rimelig magasin-, verksted- og administrasjonsbygg tegnet av Lusparken arkitekter
AS.
Trøndelag Folkemuseum er et bygningshistorisk museum med ansvar for generell kulturhistorie i etter-reformatorisk tid. Nybyggene
skulle ikke bare funksjonelt svare på dagens
krav, men også representere 1990-tallet og samtidsarkitektureni bygningssamlingen. Samtidig måtte det nye hovedbygget være i dialog
med husene i Gammelbyen. Publikumsbygget
ble brutt opp i tre deler, og utstillingshallen
delvis nedsenket i bakken, slik at bygningen
volummessig tilpasser seg bygningssamlingens dimensjoner. Også materialmessig passer
den inn i miljøet, med pusset/sekkeskurt tegl,
treverk, naturstein, skifer og kobberbeslag.
Uterommene er brosteinsatt, og bak utstillingshallen ligger et vannspeil med rullesteinsbunn.
Betong- og limtrekonstruksjoner, dør- og vindusfelter i stål og glass, fasadeutforming og stilistiske løsninger plasserer bygningen i sin tid.
Publikumsbygget er organisert ut fra en
vrimlehall, som fungerer som passasje til
friluftsmuseet. På den ene siden ligger kafé,
butikk og billett-/informasjonsskranke, samt
kulturverksted, på den andre siden øvrige ser-

vicefunksjoner, auditorium og en utstillingshall som går over tre etasjer. I 2. etasje ligger
museets publikumsavdeling, og i underetasjen
magasin/lager og tekniske rom.
Publikumsbyggets sterkeste side er at det
passer så godt inn i miljøet. Det har også flere
fine romlige trekk, som i kafeen, der rød puss
på veggene, en rekke av hvelv i himlingen
og nisjer i veggen gir atmosfære til et ellers
litt «utflytende» rom. Eller den store, mørke
utstillingshallen, som publikum kan dukke
ned i med forventning. Men både mellombygget med sin eksponerte trekonstruksjon og et
glassutbygg ved kaféen står i et noe uavklart
forhold til de to murvolumene. Bygningen oppfyller alle hensyn, og fungerer godt, men den
mangler en romlig spenst – en sterkere arkitektonisk vilje, dette som gjør den til noe helt
utenom det vanlige.

museumsarkitektur

Prosjektopplysninger

Trøndelag Folkemuseum,
Publikumsbygg
Sverresborg allé 11, 7020 Trondheim

Foto: Roar Øhlander

Foto: Roar Øhlander

Byggherre: Stiftelsen Trøndelag
Folkemuseum
Arkitekt: Telje-Torp-Aasen
Arkitektkontor AS v/Fredrik A.S.Torp
og Torstein Lømo, sivilarkitekter
MNAL
Arkitektmedarbeidere: Camilla
Dalen Moneta og Jenny Woytuk,
sivilarkitekter MNAL
Interiørarkitekt: Telje-Torp-Aasen
Arkitektkontor AS v/Anna Bolneset
Landskapsarkitekt: Hans Kjærem,
landskapsarkitekt MNLA
Konsulenter: Grøner Trondheim
AS (bygg), Inter Consult Group
ASA Trondheim (elektro) RivasAS
(VVS), Siv.ing. Ottar Kummeneje
(geoteknikk)
Prosjektledelse: Siv.ing. Karl
Knudsen AS
Byggledelse: Trøndelag
Folkemuseum v/ driftsleder Torbjørn
Rie
Delte entrepriser bl.a.: Veidekke
ASA, Murermester Roar Rønning AS,
Prima Hus AS
Byggeår: 1998-99
Brutto areal: 3 500 kvm.
Kostnader: kr. 62 205 000,- inkl. mva.

Situasjonsplan 1:2000
museumsarkitektur
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Lengdesnitt
1:500

Plan 1. etasje
1:500

Plan underetasje
1:500
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Tverrsnitt gjennom mellombygget
1:500

Tverrsnitt gjennom utstillingshallen
1:500

Plan 2. etasje
1:500
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Foto: Hege Maria Eriksson

Trøndelag
Folkemuseum,
Magasin-, verksteds- og administrasjonsbygg,
Lusparken AS,
2000

32

Foto: Hege Maria Eriksson

TrøndelagFolkemuseums driftsbygg ligger i
utkanten av friluftsmuseet, med egen adkomst.
Det rommer avdelinger og funksjoner for
intern og ekstern museumsfaglig virksomhet.
Bygningen har hovedinngang på 1. etasjeplan, og en bakgård med eldre lagerskur på 2.
etasjeplan. Den er delt i to langs en gjennomgående gang med overlys, som forbinder de to
planene. På den ene siden ligger kontorer for
administrasjon og drift, bibliotek og arkiv, på
den andre gjenstandsmottak med magasiner
og spesialiserte verksteder for konservering og
utstillingsproduksjon.
Magasin- og verkstedshallen er forblendet
med gul tegl i fiskebensforbandt. Den vender
ut mot en skrånende eng, som fremhever bygningens presist rektangulære form. Kontordelen møter skogkanten med en buet, panelt,
grønnbeiset vegg, mens en glassvegg åpner
kantina mot bakgården. Det er en ubalanse
mellom de to bygningsvolumene, både i størrelse, form og materialbruk. Den teglkledde
delen er sterk og tydelig, den andre virker svak
og ubestemt. Vinduene, som sitter ytterst i
veggen, er finere proporsjonert og plassert i
tegldelen enn i treveggen.
Driftsbygningen er oppført med søyler og
dekker av betong og stendervegger. Innvendig
er det gips på vegger og i himlinger. Trøndelag
Folkemuseum valgte å prioritere publikumsbygget økonomisk, og standarden i driftsbygget

er enkel. Spesialfunksjoner, som verksteder, er
nødvendigvis mer påkostet. Funksjonelle hensyn har veid tyngre enn arkitektoniske, men
nøkternheten gir bygningen kvaliteter.

Foto: Trøndelag Folkemuseum
museumsarkitektur

Prosjektopplysninger

Trøndelag Folkemuseum,
Drifts- og magasinbygg
Riiser-Larsens v.16, 7020 Trondheim

Foto: Trøndelag Folkemuseum

Byggherre: Stiftelsen Trøndelag
Folkemuseum
Arkitekt (forprosjekt/råbygg):
Lusparken arkitekter AS v/Gunnar
Næss
Landskapsarkitekt (forprosjekt):
Lusparken arkitekter AS
Konsulenter: Siv.ing. Karl Knudsen AS
(bygg), Siv.ing. Gjettum AS (VVS), IGP
AS (elektro), Siv.ing. Ottar Kummeneje
(geoteknikk)
Prosjektadministrasjon: Trøndelag
folkemuseum v/ Petter Søholt,
direktør, Torbjørn Rye, driftsleder,
Even Nystu, sivilarkitekt MNAL
Prosjektledelse: Trøndelag
Folkemuseum v/ Torbjørn Rie
Byggledelse (råbygg): Trebetong AS
v/Bjerkerås
Totalentreprenør (råbygg): Trebetong
AS
Konsulenter/entreprenører
(ferdigstillelse): O. Løkken AS (elektro),
Harald Værnes AS (VVS), Alseth
Klimateknikk (ventilasjon)
Ferdigstillelse og innredning:
Trøndelag folkemuseums
driftsavdeling
Byggeår: 1999-2000
Netto areal: 2000 kvm.
Kostnader: kr. 19 347 000,- inkl. mva.

Målestokk 1:2000
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Plan underetasje
1:400

Plan hovedetasje
1:400

34

museumsarkitektur

Lengdesnitt
1:400

Tverrsnitt
1:400

Fasade mot øst
1:400

Fasade mot nord
1:400

Fasade mot vest
1:400
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Foto: Petter Hegre

Foto: Petter Hegre

Norsk
Oljemuseum,
Lunde & Løvseth
arkitekter AS,
1998
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Norsk Oljemuseum er et av flere nyere museer
som er bygget opp om fenomener fra vår nære
historie. For byen Stavanger har Oljemuseet
blitt et symbol og en kulturmanifestasjon.
Byens viktigste næring og kilde til vekst er
synliggjort som en del av bybildet. Museet er
lokalisert i et havnemiljø med hurtigbåtterminal og utsikt mot verftsindustrien.
Norsk Oljemuseums bygning består i prinsippet av tre deler: en stor utstillingshall, tre
mindre utstillingspaviljonger, og hovedblokken
med publikumsfasiliteter og restaurant, auditorium, bibliotek og arkiv, undervisningsrom og
administrasjon fordelt over tre etasjer.
Hovedbygget er kledd med mørk grå gneis,
paviljongene med syrefaste, rustfrie stålplater,
aluminium og glass, mens utstillingshallen har
en stålkledd, tett fasade og en bølgende, skrå
glassfasade. Interiøret i utstillingshallen har
tilsvarende materialbruk: stålkonstruksjoner,
skifer i gulv, aluzink i himlinger, sort betong og
granitt i veggen mot hovedbygget. Utstillingselementene er nøytralt grå. Hovedbygget har et
gulv av sort syenitt, dekker med trehimlinger,
lettvegger av glass og metall og blåsorte murkjerner for trapperom og sekundærfunksjoner.
Norsk Oljemuseum har hentet en stor
del av sitt formspråk fra oljesektoren, og
bygningen blir omtalt som en «scenografisk
tolkning av Nordsjøens oljeinstallasjoner og
av oljens geologi». Tre plattformanalogier stå-

ende i sjøen og eksponerte stålkonstruksjoner
gir umiddelbare og klare assosiasjoner til et
offshoremiljø. De tre paviljongenes utforming
varierer med deres funksjon i utstillingene. I
den monolittiske, landfaste hovedbygningen
og utstillingshallen, er symbolfunksjonen
tonet ned med en mer abstrakt estetikk. Glatte,
blanke og mørke materialoverflater, lagdelte
strukturer, tilsynelatende massive volumer,
brutt opp av forskyvninger og bølgende former,
blir i beskrivelser koblet til geologi og naturhistorie. Alt er rent og lekkert; bare i utstillingene
blir vi minnet om oljesøl.
Museumsbygningen kan være overtydelig i
sin billedbruk, men er gjennomført og fantasifullt detaljert, og oppført med den nødvendige
presisjon, slik at en kan oppdage stadig nye
kvaliteter, også uten symbolverdien. Bygget
ville mange steder virket alt for monumentalt
og dominerende, men denne lokaliteten tåler et
sterkt utsagn.

museumsarkitektur

prosjektopplysninger

Norsk Oljemuseum
Kjeringholmen, 4013 Stavanger
Byggherre: Stiftelsen Norsk
Oljemuseum
Prosjektansvarlig: Stavanger
kommune
Prosjektledelse og byggeledelse:
Nyland Byggeadministrasjon AS
Prosjekteringsleder: MSO ved siv.
ing. Odd Helge Stormark
Foto: Espen Grønli

Arkitekt: Lunde og Løvseth
Arkitekter AS ved Ivar Lunde og
Morten Løvseth

Situasjonsplan 1:3000

Medarbeidere: Bent Skatvedt,
Jon Inge Bruland, Hans Baalerud,
Baard Hoff, Margit TidemandRuud, Vegard Voraa, Ingrid Lavik,
alle sivilarkitekter MNAL, Truels
Wissneth, Thomas Stokke, Michael
Jankowski, alle arkitektstudenter.
Utstillingsarkitekt: LPO arkitektur
& design AS ved Pål Henry Engh,
Willhelm Munthe-Kaas, Øystein
Kartvedt, sivilarkitekter MNAL
Interiørarkitekt: Ellen Kristoffersen,
MNIL
Konsulenter: Multiconsult
(brann, bygningsfysikk, akustikk),
Multiconsult Stavanger (bygg),
Theorells AS (VVS), Ing. Jan
Johannesen AS (elektro), Noteby
(geoteknikk)
Byggekostnader: kr. 141 000 000
inkl.mva.
Utstillinger: kr. 24 000 000 inkl.mva.
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Snitt gjennom
paviljongene
1:500

Plan 1. etasje
1:500
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Snitt gjennom hovedbygget, utstillingshallen
og paviljong.
1:500

Plan 2. etasje
1:500
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Fot: Jiri Havran

Karmøy
Fiskerimuseum,
Snøhetta AS,
1998

40

Karmøy fiskerimuseum er et lite museum, med
en liten samling, og uten en fast stab. Museumsbygningen svarer på et enkelt funksjonsprogram, og er først og fremst et utstillingsrom
med mulighet for kafédrift og et minimum av
servicefunksjoner.
Museet er en langstrakt, rektangulær bygning av betong, som krager ut over en skråning
ned mot sjøen. Inngangen er i den ene gavlen.
Den andre, utkragede gavlen er i sin helhet et
glassfelt. Museumsbygningen danner på denne
måten en ramme om utsikten, og en ramme
for beretningen om kystkulturen og fiskerinæringens fortid og fremtid i lokalsamfunnet. Et
stort glassfelt i hver langside gir flere utsyn til
øylandskapet og havet. Under utkragingen er
det bygget et utendørs akvarium, men dette har
bare i perioder vært i bruk.
Bygningen er i prinsippet oppført med to
veggskikt, et ytre i betong, et indre med treverk
i interiør og i dør- og glassfelter. Blanke slipte
betonggulv og finérvegger danner bakgrunn
for utstillingen. En lett stålkonstruksjon med
tredekke fører publikum opp en rampe til en
mesanin.
Museumsbygningen var opprinnelig
planlagt som lengre, og med mindre sidebygg,
men økonomien i prosjektet begrenset arealet.
Lette trevegger ved inngangspartiet og store
utsparinger i betongveggene legger til rette for
et eventuelt andre byggetrinn. Ett veggfelt har

fått brakekledning; en værhud av einer.
Utradisjonell bruk av tradisjonell byggeteknikk, satt sammen med samtidens materialestetikk, utfordrer publikums ofte forutinntatte oppfatning av byggeskikk, men virker
ikke troverdig og gjennomtenkt i forhold til
vær og vind.
Bygningens klare estetiske kvaliteter ligger i proporsjonene i det enkle volumet og i
bygningens forhold til landskapet. Betongen
gir bygningen soliditet. Bygningen er entydig
i sin modernitet; den rendyrker én idé, ett
rom. Samtidig har den noe nesten arkaisk i
sitt uttrykk, og fremstår markant og vakker i
landskapet.

museumsarkitektur

Fot: Jiri Havran

Fot: Jiri Havran

prosjektopplysninger
Karmøy fiskerimuseum
Sletten, 4276 Veavågen

Byggherre: Stiftelsen Karmøy
Fiskerimuseum
Arkitekt: Snøhetta AS v/Kjetil
Trædahl Thorsen, sivilarkitekt MNAL
Arkitektmedarbeidere: Lisbeth
Funck, Knut Tronstad, sivilarkitekter
MNAL
Landskapsarkitekt: Snøhetta
AS v/medarbeiderene Ragnhild
Momrak og Rainer Stange,
landskapsarkitekter MNAL
Konsulent: Petter Rasmussen AS
Prosjektledelse og byggeledelse:
Petter Rasmussen AS v/Svein
Ersland
Hovedentreprenør: Einar Tangjerd
AS v/Kåløy
Byggeår: 1997-98
Brutto areal: 480 kvm
Kostnader: kr. 4 100 000,- eks.mva.
Situasjonsplan 1:2500
museumsarkitektur
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Plan
1:300

Lengdersnitt.
1:300

Tverrsnitt.
1:300
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Fasade mot nord-vest.
1:300

Fasade mot sør-øst
1:300
museumsarkitektur

43

Foto: Jiri Havran

Erkebispegården,
Nils Henrik Eggen
Arkitektkontor
AS, 1997
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Foto: Jiri Havran

I 1983 brant Erkebispegårdens øst- og sørfløy. 14
år senere, vedTrondheims tusenårsjubileum i
1997, sto nye fløyer med blant annet museumslokaler ferdige. Nybygget gjenoppretter Erkebispegårdens sluttede plassrom: Indre Kongsgård. Det tilpasser seg på en stillferdig, men
verdig måte, det historiske bygningsmiljøet. I
1999 mottok Nils Henrik Eggen arkitektkontor
Murverksprisen for Erkebispegården.
Institusjonen Erkebispegården og Nidaros
Domkirkes Restaureringsarbeider er ikke noe
typisk museum. Men nybygget ga muligheter
for nye utstillinger og mer utadrettet virksomhet. Programmet på 2600 kvm omfatter, i tillegg til museumsarealer på 1535 kvm., også kontorlokaler for Nidaros’ biskop og Middelaldersenteret, vestibyle og plenumssal. Utstillingsarealene fordeler seg over tre plan; hovedplan
med skulptursamlingen fra Nidarosdomen, en
mesaninetasje viet Nidarosdomens historie,
og en underetasje med ruiner og middelalderutstillinger. De øvrige museumsfunksjonene
ligger i andre bygninger.
Erkebispegården kan stå som et eksempel
på hvordan materialitet ble dyrket i arkitekturen på 1990-tallet. I Erkebispegården er murverket ikke bare en forblending, men den bærende
bygningskonstruksjonen. Murverket bærer
også mye av bygningens estetiske kvalitet; i
skallmurens tykkelse og i teglens fargespill,
både ute og inne. Store fuger, og mørtel som

er dradd ut over stenen, bidrar til å gi murene
preg. Store veggflater og begrensede og konsentrerte vindusåpninger gir bygningen en visuell
ro, bare brutt ved de inntrukne inngangspartiene, og der teglveggene viker for middelalderens ringmur.
Som de gamle fløyene er takene tekket av
rød tegl, ubrutt av piper og ventilasjonsanlegg.
Skifer, kalkstein og eik i gulvene, treverk i takkonstruksjoner, himlinger, dører og vinduer,
og konstruktive eller funksjonelle elementer av
sort stål, skaper en gjennomført helhet i interiørene. Den enkle bygningen med forseggjorte
detaljer, fremstår med tydelighet og arkitektonisk verdighet, uten bruk av billedlige virkemidler. Den fremhever de utstilte gjenstandene
og bygningselementene.

museumsarkitektur

prosjektopplysninger
Erkebispegården i Trondheim
Arkitekt Christies g. 1,
7013 Trondheim

Foto: Jiri Havran

Situasjonsplan
1:2500

Oppdragsgiver: Kirke-, utdanningsog forskningsdepartementet v/
Kirkeavdelingen
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Nils Henrik Eggen
Arkitektkontor AS
v/Nils Henrik Eggen, Jon
Morten Breidablik, Iver Corneil,
alle sivilarkitekter MNAL og
interiørkonsulent Toril Eggen Stjern
Arkitektmedarbeidere: Bård Sverre
Solem, Inger Anne Landsem og Are
Øyasæter, alle sivilarkitekter MNAL.
Utstillingsledelse: Riksantikvaren
v/Erik Jondell
Landskapsarkitekt: 13.3.
Landskapsarkitekter v/Bjarne
Aasen, landskapsarkitekt MNLA
Konsulenter: Myklebust AS v/Jostein
Grindheim (bygg), VBBTheorells
Norge AS v/Odd-Leif Mogseth og
Steinar Trondsethås (VVS), Ryjord
AS v/Per Christian Strand (elektro),
Kommuneje AS v/Kyrre Emaus
(geoteknikk), IGP AS v/Svein Strøm
(akustikk)
Prosjektledelse: Statsbygg v/
overarkitekt Atle Sørby, sivilarkitekt
MNAL
Byggledelse: Siv.ing. Karl Knudsen
og ing. Kjell Håvard Nilsen
Delte entrepriser, bl.a.: Selmer ASA,
Veidekke ASA, Jensen & Røstad AS
Byggeår: 1996-1997
Brutto areal: 3800 kvm.
Kostnader: Kr. 52.010 000,- eks. mva.
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Snitt gjennom Erkebispegården og plassrommet,
vest – øst.
1:750

Lengdesnitt gjennom østfløyen og kortsnitt gjennom sørfløyen.
1:750

Plan 1. etasje.
1:750
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Plan ringmuretasjen.
1:750

Plan 2. etasje.
1:750
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Foto: Jiri Havran

Jærmuseet, Einar
Myklebust/HWH
sivilarkitekter
1995/2000
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Foto: arkitekten

Jærmuseet har først og fremst utviklingen av
det moderne jordbruket som tema for samlingen. Men med faglig og administrativt ansvar
for flere museer i regionen, med et vitensenter
under utvikling, og med rike fornminner og
krigsminner innenfor museumsområdet, er
virksomheten mer omfattende.
Museumsbygningen er funksjonelt og
programmessig forholdsvis enkel, men formalt
kompleks, med få rette vinkler og en bygningskropp sammensatt av flere deler. Museumsbygningen ble oppført i to byggetrinn. Første trinn
rommer undervisningsrom, servicearealer for
publikum, en mindre utstillingshall, en mesanin for skiftende utstillinger, kontorlokaler og
driftslokaler med verksteder. Andre trinn er
et utstillings- og magasinbygg. Øvre plan, en
åpen hall med mulighet for soneinndeling og
avblending, rommer nye utstillinger i form av
et vitensenter. Magasinene er åpne for publikum, og inneholder blant annet museets samling av landbruksmaskiner. De ligger i underetasjen på samme plan som verksteder, lager og
øvrige driftsfunksjoner i den første fløyen.
Jærmuseet hadde stramme kostnadsrammer for nybygget. Lavprisbygget fikk arkitektonisk egenart i og med sine økonomiske
konstruksjoner og røffe råbyggløsninger. Det
ble lagt opp til minimal teknisk infrastruktur.
Bygningen kombinerer ubehandlet, plasstøpt
betong i underetasjene med treverk som hoved-

materiale i overbygg og tak, og med «skuter»
og murer av naturstein i eksteriøret.
Jærmuseet har en atmosfære av landbruksmiljø, men med en forfining av konstruksjoner
og artikulerte detaljer. I arkitekturen kan en
gjenkjenne elementer både fra store låvebygg
og fra tradisjonelle jærhus. Først og fremst
kan bygningen forstås som en arkitektonisk
tolkning av jærlandskapet. Tak- og veggflater
er vinklet på en tilsynelatende organisk måte.
Men det er en additiv, systematisk struktur
som gjør denne variasjonen mulig. Søyler i en
regelmessig modul forgrenes mot taket, slik at
belastningen fra store og varierende spenn kan
samles i få punkter.
Det ble lagt vekt på at landskapet skulle
være til stede, også sett innenfra. Utstillingene
og gjenstandene som stilles ut tåler dagslys.
Derfor er store vindusflater skåret inn i bygningsfasadene, og overlys deler takflatene på
langs. Det oppstår varierte uterom rundt og
mellom bygningsfløyene. Til en viss grad har
arkitektene oppnådd at bygningen med sine
variasjoner følger landskapskonturene. Men
skjæringer i volumene og og overlysenes spisse
saltak virker mer kantete og urolig enn mykt
og harmonisk.

museumsarkitektur

prosjektopplysninger
Jærmuseet
Kvia, 4350 Nærbø

Byggherre: Stiftelsen Jærmuseet
Byggetrinn 1:
Arkitekter: Einar Myklebust og HWH
sivilarkitekter AS v/Einar Myklebust,
Thomas Helliesen, Lars Hallgren og
Arne Tveit, alle sivilarkitekter MNAL
Landskapsarkitekt: Skjold-SægrovTorpe AS
Konsulenter: Multiconsult AS (bygg),
Håkon Tjeflåt AS (elektro), Partner
Consult AS (VVS)
Delte entrepriser

Foto: arkitekten

Byggeår: 1995
Brutto areal: 2 230 kvm
Kostnader: kr. 19 200 000,Byggetrinn 2:
Arkitekter: Einar Myklebust og HWH
sivilarkitekter AS / Asplan Viak
Stavanger AS v/Lars Hallgren og
Kari Halvorsen, sivilarkitekter MNAL
Konsulenter: Multiconsult AS (bygg),
Elkon A. Sunde (elektro), Thunes
Partners AS (VVS)
Prosjektledelse og byggeledelse:
Epcon AS
Delte entrepriser
Byggeår: 2000-02
Brutto areal: 1 960 kvm
Kostnader: kr. 16 500 000,.

Situasjonsplan 1:2000
museumsarkitektur
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Plan 1. etasje
1:500
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Lengdesnitt
1:500

Tverrsnitt
1:500

Detaljer bærende konstruksjon
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Foto: Jiri Havran

Arkeologisk
museum i
Stavanger,
Hoem Kloster
Schelderup AS,
1994
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Foto: Jiri Havran

Stavanger museum har siden 1877 arbeidet med
innsamling av og forskning på arkeologisk
materiale. I 1972 ble den store bygningen som
tidligere huset Frue Meieri innkjøpt for laboratorier og driftsfunksjoner. Arkeologisk museum
i Stavanger (AmS) ble i 1975 skilt ut fra Stavanger museum, og etablert som en selvstendig
statlig institusjon. AmS fikk lokaler i de gamle
meieribygningene. I 25 år arbeidet museet med
byggeplaner, restaurering av meieribygningene
og oppføring av tilliggende nybygg.
Meieribygningen, tegnet av arkitektene
Kavli & Krogseth i 1927, er nyklassisistisk, men
innvendig med elementer av funksjonalisme.
Sivilarkitekt MNAL Louis Kloster hadde
ansvaret for rehabilitering og ombygging i første byggetrinn. Arkitektene Hoem Kloster og
Schjelderup fikk oppdraget med å tegne nybygget, og med det løse et komplekst funksjonsprogram, til sammen 7 700 kvm., i en kompleks
bygningsmasse.
Meieriets eksisterende hovedbygg, blokk
A, skulle romme magasiner i underetasjen,
utstillinger på grunnplanet, og bibliotek, administrasjon og kontorer i de øvrige tre etasjene. I
iskrembygget, blokk E, ble det innredet verksteder og lokaler for teknisk drift.
De to bygningene ble forbundet med tre
nye fløyer, blokk B med bl.a. vestibyle/kantine/utstillinger, blokk C med auditorium/møterom og blokk D med verksted/laboratorier.

Nybygget er oppført med forholdsvis lukkede murfasader mot omgivelsene, og store
glassfelt mellom pilarer mot gårdsrommet.
En mur skiller museets inngangsparti fra fire
bolighus i kvartalet. Takene er tekket med skifer. I utearealene ved inngang og gårdsrom er
det brukt skifer, granitt og brostein. Innvendig
er bærende vegger, søyler og ribbedekker i plasstøpt betong eksponert. I blokk B siles overlys
inn langs en stor mønedrager. En frittstående
heissylinder i vestibylen og en bred trapp til
laboratoriene og biblioteket i den gamle delen,
inviterer publikum til mer enn utstillingsrommene. Med glassvegger gjøres deler av de
interne, museumsfaglige funksjonene, som
laboratorier og verksteder, tilgjengelige for innsyn fra publikum.
Arkeologisk museum i Stavanger skal ikke
bare tilfredsstille mange funksjonelle krav, men
også tilpasse seg en kompleks situasjon. Ved
inngangspartiet ser det ut som om for mange
hensyn skulle ivaretas og for mange bygningsdeler skulle møtes, og her mister anlegget sin
hehetlige ro.
Den nye arkitekturen er ikke grensesprengende, men takler vanskelige møter mellom
ulike bygninger, danner noen fine rom og supplerer eksisterende bygningers muligheter og
begrensninger.
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Foto: Jiri Havran

Foto: Jiri Havran
Situasjonsplan
1:1000

prosjektopplysninger

Arkeologisk museum i Stavanger
Peder Clows g. 30A, 4010 Stavanger
Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Hoem Kloster Schjelderup
Tonning sivilarkitekter MNAL
v/Louis Kloster (rehabilitering av
meieribygninger), Helge Schjelderup
og Ole Tonning (nybygg)
Medarbeidere: Rune Grov,
sivilarkitekt MNAL og Lise Marie
Evertsen, arkitektstudent.
Konsulenter: Boye & Waage& co AS
(bygg), Partner Consult AS (VVS),
Mjelde og Johannesen AS (elektro)
og Sinus AS (akustikk)
Prosjektledels: Statsbygg Vest
Byggeledelse: Epcon AS
Hovedentreprenører: O. Torjussen &
Sønner/Erling Garpestad & Sønn
Byggeår eldre del: 1990-1994
Byggeår nybygg:1994
Brutto areal nybygg: 2750 kvm
Kostnader nybygg: kr. 35 000 000,-
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Plan 1. etasje 1:500

Plan 2. etasje 1:500

Fasade mot øst 1:500
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Plan underetasje 1:500

Snitt Blokk C 1:500
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Snitt blokk B 1:500
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Foto: Tatina Semprini

Norsk Luftfartsmuseum, BOARCH
AS, 1994
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Foto: Tatina Semprini

Norsk Luftfartssenter ble i 1993 etablert som en
halvkommersiell institusjon, drevet av aksjeselskapet Norsk Luftfartssenter AS. Senteret
skulle leie ut arealer til en rekke offentlige og
private aktører. I 1997/98 opprettet Kulturdepartementet den statlige stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum som eier av Norsk Luftfartssenter, og gav institusjonen status som nasjonalt
ansvarsmuseum.
Bygningen er tredelt. I en sentral, sylinderformet blokk fordeles resepsjon og kafé, undervisningsfunksjoner, administrasjon og vitenskapelig personale over tre etasjer. I sidefløyene er det først og fremst åpne utstillingshaller,
men også sekundære publikumsfunksjoner,
hangar og arealer til utleie.
Arkitekten arbeidet med en geometri uten
rette vinkler. Den spesielle tomtesituasjonen
i kombinasjon med arkitekt Per Morten Wiks
kjennskap til fly og luftfart, utløste bygningens
uttrykk. En brokonstruksjon av betongfagverk
spenner over Olav Vs gate, og bærer rotunden
som forbinder hovedfløyene. Utstillingshallene
skulle romme store objekter, men bygningens
høyde måtte begrenses. De to hallene er nesten
identiske, men de dobbeltkrumme takflatene
er vridd i forhold til hverandre. Visuelt løftes bygningen fra bakken med kontinuerlige
mørke glassfelt. Adkomsten er en bro, innebygget i et trekantvolum av glass. Materialbruken
utvendig er inspirert av fly og flyplassestetikk;

aluminium, stål, alocubond-kassetter, blått og
klart glass. Innvendig er det stort sett nøytrale
hvite og grå overflater i himlinger, vegger og
gulv, hvite stålfagverksdragere, og enkelte steder er det blankpolerte steingulv.
Bygningen etterstreber en visuell letthet.
Den kunne fått mer eleganse med en enklere
og smekrere detaljering. I midtpartiet blir det
for mange former og motiver som møtes.
Norsk Luftfartsmuseum viser en formal
sammenheng mellom bygningen og museets tematiske innhold. Arkitekten beskriver
bygningen som en to-bladet propell med nav.
Dette bildet bruker museet også i sin markering utad, og innbyggerene i Bodø har fått en
populær forklaring på byggets utforming. Bodø
lufthavns gamle kontrolltårn er plassert som
skruen i navet, og understreker bygningens
symbolfunksjon.
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prosjektopplysninger
Norsk Luftfartsmuseum
Olav V’s gate, 8001 Bodø
Situasjonsplan 1:4000

Byggherre: Norsk Luftfarssenter
Bodø AS og Nordland
fylkeskommune
Arkitekt: BOARCH arkitekter AS
v/Per Morten Wik, Trygve Svalheim,
Steinar Andreassen, Johnny
Kristensen, alle sivilarkitekter
MNAL, Geir Klefstad, teknisk tegner
Konsulenter: Byggcon AS (bygg),
Ingeniørtjeneste AS, Bodø (elektro),
Intekno AS, Bodø (VVS)
Prosjektledelse: Byggcon AS
Byggeledelse: Byggteam Bodø AS
Hovedentreprenør: AF Anlegg
– Evensen, Bodø
Byggeår: 1993-94
Brutto areal: 12 000 kvm
Kostnader: kr. 121 200 000,- inkl.mva.
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Fasade mot vest.
1:800

Tverrsnitt gjennom utstillingshall.
1:800

Lengdesnitt.
1:800

Tverrsnitt
gjennom
senterbygg.
1:800

Plan 2. etasje.
1:800

Plan 4. etasje
senterbygg.
1:800

Plan 1. etasje.
1:800

Plan 3. etasje
senterbygg.
1:800
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Foto: Alta museum

Alta museum,
Atelier 2, 1991
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Foto: Atelier 2

Som første og eneste norske museum ble Alta
museum kåret til «Museum of the year» i 1993.
Museet har en flott beliggenhet ved helleristningsfeltene innerst i Altafjorden. Gangveiene
gjennom helleristningsområdet, med trebroer
og -ramper, føyer seg fint inn i det sårbare terrenget.
Museumsbygningen er på vel 2500 kvm.
Inngangen ligger midt på bygningen, på sørsiden, mot veien og parkeringsplassen. Auditorium og utstillingshall ligger på hver sin side av
en åpen vestibyle med billettsalg, informasjon
og kafé. Herfra er det flott utsikt og utgang til
en stor terrasse og til helleristningsfeltene. Et
mindre utstillingsrom ligger under hovedutstillingen i den østre fløyen, med publikumsgarderober og tilfluktsrom innenfor. Interne
funksjoner som administrasjon og verksteder
ligger i den vestre fløyen og i midtre del av
underetasjen.
Bygningskroppen er brutt ned i mindre
volumer med pulttak, vinklet og forskjøvet i
forhold til hverandre i plan og snitt. Overlys
slippes ned ved mønet i spalten mellom takflatene. På sørsiden er bygningen forholdsvis lukket. Her er fasaden lav og fint proporsjonert, og
pulttakene sprer seg ut som en vifte. Fasadene
på nordsiden, mot sjøen og helleristningsområdet, får ikke den samme enkle og konsekvente utformingen. To etasjer med flere ulike
vindusformater, et fasettert og tilbaketrukket

midtparti, med stor treterrasse båret av kraftige betongsøyler, gir et mer tilfeldig og urolig
preg. Symmetrien i anlegget gir det et mindre
dynamisk og fleksibelt preg enn den oppdelte
vifteformen skulle tilsi. Inngangspartiet, en
baldakin av hvitmalt stål og glass, virker som
et fremmedelement.
Materialbruken skaper en sammenheng
i anlegget. Veggflatene er hvitpussede, med
detaljer i tre. Altaskifer er brukt i gulv både
inne og ute og på takflatene. Taket bæres av
kraftige, eksponerte limtresøyler og -dragere.
Bruken av mur- og treverk kan gi assosiasjoner
til 1970-tallets nøkterne, men kvalitetsbevisste,
regionalistiske (nordiske) institusjonsarkitektur.
Publikumsarealene i hovedetasjen er generøse og flotte rom, men lider under tilfeldig
plassering av møbler og annet løsøre, som planter og hyller. Underetasjen er funksjonell, men
mangler romlig bearbeiding.
Både museets ansatte, lokalbefolkningen
og det lokale kultur- og foreningsliv er, som
brukere av bygningen, svært fornøyde med
både funksjonelle og arkitektoniske løsninger.
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prosjektopplysninger
Alta museum
Altaveien 19, 9518 Alta

Byggherre: Alta kommune
Arkitekt: Atelier 2 v/ Peter
Maisenhölder
Arkitektmedarbeider: Jan Clemens,
ingeniør
Konsulenter: Barlindhaug AS (bygg),
Arne M. Isaksen (elektro), Ing.
K. Jørstad (VVS), Kåre Skallerud
(lysrådgiver)
Prosjektledelse: Alta kommune v/
utbyggingsdirektør Knut Krane
Byggeledelse: Alta kommune v/Ernst
Nilsen
Utstillingsleder: Marita Grimsø
Hovedentreprenør: Roald Johansen
AS

Foto: Atelier 2

Byggeår: 1989-1991
Brutto areal: 2 530 kvm
Kostnader: kr. 34 700 000,Situasjonsplan
1:2500
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Plan 1. etasje
1:400

Plan underetasje
1:400
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Snitt B-B

Snitt C-C

Snitt CC
1:400

Fasade mot nord
1:400

Fasade mot sør
1:400
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Hovedbygget. Foto: Ole A. Flatmark

Norsk vegmuseum,
Frydenlund og
Hermanrud 1991
/JAF
arkitektkontor
2001
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Foto: Ole A. Flatmark

Norsk vegmuseum er en avdeling av Vegdirektoratet, et etatsmuseum under Samferdselsdepartementet.
Museet er et friluftsmuseum med gjenoppbygde antikvariske veianlegg og bygninger.
Byggetrinn 1, hovedbygningen, ble oppført i
1991, og inneholder de fleste museumsfunksjoner. Byggetrinn 2, som sto ferdig i 2001, rommer støttefunksjoner for museumsdriften, i
hovedsak magasin, verksteder og vaskehall.
Museets kafé ligger i en gammel gjenoppbygget
gjestgiveribygning fra Lysaker.
Museumsbygningen ligger i skrånende
terreng, med publikumsinngang på øvre plan,
og økonomiinngang og gjenstandsmottak
i underetasjen, der også verksteder, atelier,
magasin og tekniske rom er plassert. Bygningen er sammensatt av større og mindre volumer. Utstillingshallen er det største volumet,
med utstillinger delvis over to plan, delvis
med full takhøyde. Administrasjonen og publikumsfunksjonene med auditorium danner to
lavere deler, mens et teknisk loft markerer bygningens sammensatte preg . Med flate tak og
vindusbånd tegnes karakteristiske horisontale
gesims- og brystningslinjer, som binder det
hele sammen.
Magasin- og verkstedshallen (byggetrinn
2) er et enkelt volum med en buet fasade mot
dalen. Bygningen ligger i skråningen sydøst for
hovedbygget, med gårdsrom både på oversiden

og på nedsiden av bygningen, og med store
porter på begge plan. Hallen har en takhøyde
på 8 meter og en mesanin forberedt for fremtidig utvidelse og bruksendringer. I overetasjen
ligger kontorer, personalrom, garderobeanlegg,
møterom, tekniske rom og andre birom. Materialbruken er konsekvent, med betong i hovedkonstruksjonene, galvanisert stål, titanzink,
aluminium og glass i funksjonelle detaljer, og
et takoppbygg kledd med trespiler. Interiøret i
hallen er industrielt, med slitesterke overflater
og eksponerte tekniske installasjoner.
De robuste bygningene i betong danner
bakgrunn for røffe miljøer og tåler belastningen av store, tunge kjøretøy og anleggsmaskiner. Men deler av hovedbygningen er forfinet
med overflater av pusset mur, steinheller, fliser
og glassbyggesten, og med markant kunstnerisk utsmykking. Rom som auditorium og
møterom har tregulv og treinnredninger. Ellers
har interiørene samme atmosfære som eksteriørene; røft og nøytralt, med innvendige vegger
av ubehandlet betong eller hvitmalt lettbetong,
betong- og skifergulv, romlige fagverksdragere
av stål og korrugerte himlingsplater. En lang
rekke skråstilte, nordvendte vindusfelt på vestfasaden og rytterlys representerer et tilskudd
fra industriarkitekturen. Lyset fra vinduene
kan blendes eller filtreres og farges.
Norsk vegmuseums hovedbygg, som ble
tegnet i en overgangsperiode mellom stilretmuseumsarkitektur

prosjektopplysninger

Norsk vegmuseum,
Hunderfossvegen 757, 2625 Fåberg
Oppdragsgiver:
Samferdselsdepartementet
Byggetrinn 1:
Byggherre: Statens bygge- og
eiendomsdirektorat (SBED)
Arkitekt: Frydenlund og Hermanrud
AS v/Jan Arne Frydenlund og Einar
Odd Hermanrud sivilarkitekter MNAL
Arkitektmedarbeider: Odd Aksum,
sivilarkitekt MNAL
Landskapsarkitekt: Moen og Feste
Prosjektledelse: SBED v/Haldor
Farup-Olson og Frank W. Haugen
Prosjektledelse i byggefasen: SBED
v/Oddvar Dahl
Konsulenter: Oppland Bygg Consult
AS (bygg), Tore Øderud AS (elektro),
VVS-Rådgivning AS (VVS)
Totalentreprenør: Eeg-Henriksen
Bygg AS
Byggeledelse: Ing. Chr. Grøner AS
Byggeår: 1990-1991
Brutto areal: 5 180 kvm
Kostnader: kr. 42 000 000,- inkl.mva.

Magasinbygget. Foto: Ole A. Flatmark

ninger, tar opp i seg flere av tidens tendenser.
Bygningen har i utgangspunktet et preg av
modernistisk industribygg, både i sine betongog stålkonstruksjoner og i måten overlys og
sidelys tas inn i hallene på. Men i detaljer og
enkeltelementer brytes og suppleres de enkle
formene, og i overflatebehandlingen blir veggene malt, kledd og forblendet slik at bygningen
viser seg med flere ansikter. Farge- og materialbruken er mer typisk for 1980-tallets postmoderne og «sminkede» fasader enn 90-tallets
idealer om det «ærlige» og naturlige. Det hele
blir litt for mye. Byggetrinn 2 er enklere detaljert, i tråd med sin tids idealer.

Situasjonsplan
1: 4000

Byggetrinn 2:
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: JAF Arkitektkontor AS v/
Jan Arne Frydenlund
Arkitektmedarbeidere: Geir
Brændhaugen, Stein Vegard Øyer,
sivilarkitekter MNAL
Prosjektledelse: Statsbygg v/
Øystein Franing
Prosjektansvarlig: Statsbygg v/
Oddvar Dahl
Totalentreprenør: AS Miljøbygg,
Lillehammer
Rådgiver byggeteknikk: Palm &
Bratlie AS
Byggeår: 2001
Brutto areal: 2 380 kvm
Kostnader: kr. 25 500 000,- inkl. mva.
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Fasade mot øst
1:500

Plan hovedetasje
1:500

Plan underetasje
1:500

Fasade mot sør 1:500
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Plan 1
1:500

Plan 2
1:500

Tverrsnitt
1:500
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Fasade mot nord
1:500

Fasade mot øst
1:500

Fasade mot vest
1:500
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3
sted
Museet ligger ikke bare på et sted, men er i seg
selv et sted. Arkitektur er ikke bare bygninger,
men våre fysiske omgivelser som helhet. Bygningenes omgivelser er grunnlaget for en byggeoppgave, og den arkitektoniske bearbeidingen
av disse omgivelsene er fullføringen av byggeoppgaven. Et museum lokalisert i sentrum av
en by har helt andre gitte forutsetninger enn et
museum i et naturområde. En bygning vil både
påvirke og påvirkes av konteksten.
I Norge har alltid landskap og klima formet arkitekturen. Gjelder dette også dagens
museumsbygg? Historien avtegner seg i stedet.
Hvordan viser den seg i arkitekturen?
Arkitekturen har alltid oversatt tid til rom, og det
konkrete rommet som dermed skapes kaller vi sted.
Christian Norberg-Schulz, Stedskunst 1995
På 1980- og 90-tallet var Christian NorbergSchulz stedsteori og en kontekstuell regionalisme fremtredende retninger innen arkitekturteori. Dette viste seg, og viser seg fremdeles,
i arkitektenes praksis. Andre internasjonale
tendenser har ikke i samme grad satt sitt preg
på ny norsk arkitektur. Museene i denne studien viser dette tydelig.
I dette kapitlet betraktes de nye museumsbygningene i forhold til sin stedlige kontekst,
lokaliteten og tomtesituasjonen. Eksemplene
viser hvordan stedet kan gi særlige kvaliteter til
70

museet – og omvendt. Jærmuseet, Ivar Aasentunet og Karmøy fiskerimuseum ligger alle i
naturskjønne landskap, men viser ulike tilpasningsstrategier. Friluftsmuseene Norsk Vegmuseum og Trøndelag Folkemuseum bebygger
natur- og kulturlandskap over et stort område.
Arkeologisk museum i Stavanger benytter
gamle bygninger. Norsk Luftfartsmuseum og
Norsk Oljemuseum styrkes innholdsmessig av
sin beliggenhet og aktivitetene i omgivelsene.
Erkebispegården ligger midt i Norges viktigste
bygningshistoriske bysentrum. Alta museum
legger ut en struktur i et sårbart helleristningsområde.
Fem av de ti museene er lokalisert i tilknytning til eldre, faste kulturminner. Dette påvirker i varierende grad arkitekturen. Hedmarksmuseet og Domkirkeodden vil trekkes frem for
å belyse hvordan ny arkitektur kan ta opp i seg
kulturminner, og oppstå som en syntese av nytt
og gammelt.
Lokalisering og stedsforståelse
Lokalisering

Lokaliseringen av et nytt museum kan bestemmes av tomtas egnethet, beliggenhet og tilgjengelighet, økonomiske, politiske og praktiske
hensyn. Den kan bestemmes av faste kulturminner på stedet, av landskap og topografi, eller
av stedets særlige tilknytning til museets innhold og formål. Ofte er flere gode betingelser

til stede, som må veies i forhold til eventuelle
problemer ved lokaliseringen. Potensialet i
den eksisterende situasjonen må anerkjennes.
Også ulempene bør avdekkes så tidlig i prosessen som mulig. Da kan for eksempel dårlige
grunnforhold, ekstreme vær- og klimaforhold,
forurensning, støy, trafikkvibrasjoner, vanskelig
tilgjengelighet eller problematiske parkeringsforhold tas i betraktning og løses.
Norsk Luftfartsmuseum ved flystripa i Bodø

Det var stor uenighet om lokaliseringen av
Norsk Luftfartssenter, nå Norsk Luftfartsmuseum. Både i Bodø og i østlandsområdet fantes
det miljøer som hadde bygget opp flysamlinger
og som arbeidet for å få etablert et nasjonalt flymuseum. Stortinget vedtok i 1990 at alternative
planer og fire tomter for et flymuseum skulle
utredes.
Per Morten Vik i BOARCH arkitekter AS
hadde lenge vært aktiv i Bodø Luftfartshistoriske Forening, og var en pådriver for planene
om et flymuseum i Bodø allerede på 1980-tallet.
Han hadde tidligere utviklet et skisseprosjekt,
og ble engasjert til å utrede en eventuell lokalisering i Bodø. Tomta som ble foreslått lå like
ved enden av rullebanen ved Bodø lufthavn, i
flyplassens «røde sone», med restriksjoner med
hensyn til byggehøyder og utforming. Tomta
var delt i to av Olav V gate. Den ene delen var
kommunal, den andre fylkeskommunal. Under
museumsarkitektur

Mange arkitekter arbeider
med forholdet mellom bebyggelse og landskap.
Alta Museum Foto: Atelier 2.

andre verdenskrig hadde tyskerenes flystripe
gått over tomta.
På bakgrunn av utredningene ble det i
1992 vedtatt å lokalisere Norsk Luftfartssenter i Bodø. Nord-Norges krigshistorie, Bodøs
strategiske posisjon og militære virksomhet i
etterkrigstiden, og flyets betydning for kyst- og
utkantstrøk, styrket Bodøs kandidatur, like mye
som rene distriktspolitiske hensyn.
De fysiske og reguleringsmessige betingelsene på tomta var sterkt medvirkende til
å gi museet en karakteristisk utforming. Av
hensyn til flytrafikken måtte bygningens høyde
begrenses. Samtidig skulle utstillingshallene
romme store objekter som skulle kunne tas inn
og ut på bakkeplan. Bygningens kledning og
overflatenes vinkler skulle bearbeides i forhold
til lysrefleksjoner i overflaten og siktlinjer.
Volumene skulle takle vind- og klimaforhold.
Bygningen skulle spenne over en (planlagt firefelts) riksvei. Slik kom arkitekten frem til den
karakteristiske, 250 meter lange bygningen, med
en brokonstruksjon som bærer midtbygningens rotunde. På toppen troner Bodø lufthavns
gamle kontrolltårn, med utsikt over byen og
flyplassen.
Flymuseets formidling styrkes av aktiviteten på lufthavnen og luftstasjonen. Ikke bare
kan publikum følge den sivile flytrafikken, men
også militære øvelser. Sammenhengen mellom
utstillinger og virkelighet blir tydelig når for
museumsarkitektur

eksempel en gruppe F15-jagere drønner forbi
vinduene.

innbyrdes organisering, men også om selve det
arkitektoniske grepet.

Situasjonen

Norsk Vegmuseum langs norske veier

Arkitekten vil svært ofte ta utgangspunkt i
den fysiske situasjonen når ideen for et nybygg
skal utvikles. Situasjonen er en sammensatt
kontekst, der lokale forhold tillegges ulik verdi
og betydning for prosjekteringen. For en god
stedsforståelse er steds- eller situasjonsanalysen
det beste redskap (se kapittel 6), sammen med
arkitektens sanseapparat.
En bygnings forhold til stedet er avhengig
av hvordan bygningen oppfattes på avstand,
så vel som hvordan den ser ut på nært hold, og
hvordan den oppfattes fra forskjellige synsvinkler. Hvor betraktes bygningen fra? Trondheim
folkemuseum var klar over at publikumsbygget
ville bli betraktet fra Sverresborgen. Derfor ble
det lagt vekt på utformingen av den femte fasade: taket. Store klimaanlegg og heismaskinrom
over tak er en ofte forsømt arkitektonisk utfordring. Karmøy fiskerimuseum og Alta museum
blir sett fra sjøen, som enkeltstående objekter i
store landskaper. Mens Arkeologisk museum i
Stavanger sjelden oppfattes i sin helhet, men på
kloss hold, og som en del av bybildet.
Situasjonsplanen inneholder mye informasjon om et prosjekt: ikke bare om adkomstforhold og parkering, terrengbehandling, beplantning og uterom, bygningers orientering og

Veier og samferdsel setter kulturhistoriske spor
over hele landet. Mer enn 30 lokaliteter, med
ulike tomtekvaliteter, ble vurdert for Norsk
Vegmuseum. Distriktspolitiske og lokale interesser ble tatt i betraktning. Lokaliseringen på
Hunderfossen ved Lillehammer oppfylte flere
viktige kriterier. Området som sto til disposisjon lå langs en av landets hovedferdselsårer,
midtveis i Sør-Norge. Det lå i nær tilknytning
til andre kultur-, sports- og turistinstitusjoner,
og til forskningsmiljøet og museumsmiljøet i
Lillehammer.
Tomta på nesten 300 dekar strekker seg fra
høyt i dalsiden mot fjellet og ned til Gudbrandsdalslågen, og krysses både av fylkesvei og togtrasé. Friluftsmuseet tar i bruk hele området for
å gjenskape typiske bygningsmiljøer, veier, broer,
tunneler og anleggsområder. Publikum kan bli
kjørt rundt på omvisning i et av museets eldre
kjøretøyer, eller selv legge ut på vandring. Museumsbygningene ligger sentralt plassert sammen
med Lysaker gjestgiveri. Mellom hovedbygget
og magasinbygget ligger en gårdsplass, preget av
museets aktiviteter. Uteområdet i tilknytning til
bygningene er opparbeidet med en plass, uteamfi, beplantning, belysning, belegning, møblering
og utsmykking. Dette er det eneste som kan
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minne om et mer utbant miljø. Museets kafé ligger i gjestgiveriet, som er omgitt av en have, og
bidrar sterkt til publikums trivsel.
Landskap og omgivelser
Landskap

Sverre Fehns snittskisser til Aasen-senteret.

Vi er vant til å betrakte et landskap som et topografisk avgrenset naturlandskap eller et (ubebygd) kulturlandskap, til forskjell fra et videre
naturbegrep. Landskaper skapes og gjenskapes
av naturgrunnlag, topografi, dyreliv, vegetasjon og værforhold, og endres av menneskelige
inngrep. Arkitekter arbeider med forholdet mellom bebyggelse og landskap. En kan betrakte
bebyggelse som en del av landskapet, eller som
landskap i seg selv. Også byen kan forstås som
et landskap, med særlige topografiske og klimatiske forhold, organiske og dynamiske endringsprosesser. På samme måte kan landskap oppleves som arkitektur; danne rom og strukturer,
gulv, vegger, tak, plasser og passasjer.
Landskapet er den store helheten som arkitekturen griper inn i. Arkitekturen forholder seg
også til detaljer i omgivelsene; enkeltobjekter
som for eksempel et tre, en steingard, hus, mindre variasjoner i terrenget.
Landskapsmessig utforming, i helhet og
i detalj, er en del av de fleste byggeoppgaver.
Som regel vil arkitekten prosjektere utearealene
i samarbeid med landskapsarkitekt, eller sette
premissene for prosjektering av utearealene.
Arkitekter, ingeniører og landskapsarkitekter
har mange overlappende arbeidsområder, men
er også avhengige av hverandres spesialkompetanse. Landskapsarkitektene har betydelig naturkunnskap, med vekt på botanikk og
biologi. Tradisjonelt har landskapsarkitektur
som fagområde omfattet park- og hageanlegg,
møblerte, beplantede og bearbeidede uterom.
Etter hvert har stadig flere veianlegg og andre
strukturer blitt gjenstand for landskapsarkitektonisk utforming, og krav til byggteknisk kompetanse hos landskapsarkitekten øker.
Ivar Aasens landskap

Etter Ivar Aasens død i 1896 ble en liten stue
kjøpt og flyttet til gården Åsen, som var Aasens
hjemsted. Her drev familien Aasen et lite museum frem til 1941, da Sunnmøre Museum overtok
driften og tre dekar av grunnen. I 1946 ble det
bygget et museumsbygg i naturstein på tunet,
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70 kvm stort. Museet og Ivar Aasen-tunet eies
og drives i dag av Stiftelsen Nynorsk kultursentrum (opprettet som Ivar Aasen-stiftinga i 1993).
Som en del av forarbeidet for prosjektet,
skrev Aasen-tunets faglige konsulent John Aage
Gjestrum i 1997 utredningen Ivar Aasen-tunet.
Heilskap, historikk, bygningar og kulturlandskap.
Han ser «heile staden som lada med musealitet». Ikke bare tunet, med bautasteinen fra 1898
og Storebjørka, men også kulturlandskapet med
eng, beitemark og en gammel ferdselsveg skulle
vernes. Stabbur, smie og drengestove skulle
innlemmes i museet. «(...) medan det nye bygget vil peika fremover, vil elementa i det gamle
tunet peike to hundre år og meir bakover.»
Sverre Fehn har tegnet nybygget i direkte
tilknytning til det opprinnelige gårdstunet.
Et utendørs amfi ved natursteinhuset, som nå
benyttes som galleri, danner en overgang mot
gården. Den nye bygningen er karakteristisk og
egenartet; den skiller seg ut i miljøet mellom
Ørsta og Volda, men passer inn i landskapet.
«Mennesket må være sterkt nok til å manifistere seg i det åpne landskapet», sier Fehn. Ivar
Aasen-tunet ligger i skrånende terreng, med en
skogkledt ås i bakgrunnen og utsikt over dalen.
Auditoriets høye vegg, som reiser seg i hvit
betong, påført Aasens signatur, fronter senteret.
Resten av museet legger seg bakenfor som en
langstrakt, lav bygning langs åssiden, som en
skjæring i jorda mer enn som et hus på bakken.
Parkeringsplassen ligger et stykke nedenfor
museet og gården, og begrenser dermed inngrepet i landskapet. Den skepsis mot et fremmedelement av moderne arkitektur som befolkningen
i Ørsta og Volda uttrykte mens prosjektet var i
støpeskjeen, har dempet seg og til dels snudd til
stolthet.
Bærekraftig arkitektur

Gjennom sitt arbeid med kulturminnevern er
museene knyttet til miljøvernet, og museene
er også viktige arenaer for formidling av landskapsvern og naturforvaltning. Det er naturlig
å videreføre verneideologien også i praksis, når
museet gjør nye bygningsmessige inngrep, og
selv setter spor i miljøet.
Bærekraftighet blir et stadig mer vesentlig
tema, og et mål for de fleste samfunnsområder,
også for byggebransjen. Bærekraftighet stilles
som betingelse for mange byggeoppgaver, og
museumsarkitektur

innebærer en helhetstenkning omkring konsekvenser for miljøet. Arkitekturen skal, verken
i produksjon eller drift av bygninger, bidra til
økt forbruk eller forurensning. Arkitekter og
brukere møter krav om energiøkonomisering (se
kapittel 4).
Arkitektoniske inngrep skal i minst mulig
grad lage uopprettelige sår i landskapet eller
endre biologiske forhold. Såkalt økologisk
arkitektur har de siste 30 år studert hvordan
bygninger kan tilpasses økosystemene ved
hjelp av alternative energikilder og materialøkologi. Materialøkologi innebærer blant annet
at byggematerialer bør være lite kraftkrevende
i produksjon og transport, de bør gjerne være
naturmaterialer, helst lokale, som det er rikelig
tilgang på, og materialer med lang levetid og
gjenbruksmuligheter.
Museer stiller en del bygningsmessige krav
som i utgangspunktet er vanskelig å forene med
økologiske idealer. De er for eksempel avhengige av klimakontroll i form av mekanisk ventilasjon og brannmotstandige materialer.
Klimalære og bærekraftig utvikling blir etter
hvert en del av arkitektutdannelsen. Slik kunnskap trenger ikke å komme til uttrykk direkte
i stil og form, men kan ligge til grunn som en
bevisst holdning og gi et prosjekt integritet.
Klima

Norsk og nordisk arkitektur skiller seg fra internasjonal arkitektur ved at den er tilpasset et kalt
klima. En yttervegg er sjelden tynn, men tykk
eller bestående av mange skikt. Bygningsfysikken må isolere, hindre kondens, sperre vinden
ute, lufte ut fuktighet i materialene...
Klimatilpasning kan, særlig i værharde
strøk, være avgjørende for en bygnings suksess
og bærekraftighet. Bygningen er ikke bare utsatt
for, men vil også påvirke, lokalklimatiske forhold. En analyse av natur- og værforhold kan
gi retningslinjer for bygningers plassering og
orientering, form og volum, konstruksjon og
bygningsfysikk, materialbruk og værhud. Bygninger skal gjerne danne beskyttede uterom.
Det blåser på Jæren. Jærmuseets utforming,
de lave bygningene med steinskuter og skrå
takflater, er gunstig i forhold til vinden. Men
ved utsatte store vindus- og dørfelter er trekk,
kulderas og varmetap et problem. Alta museum
må takle et nord-norsk kystklima og store tem-

peratursvingninger. Ivar Aasen-tunet, på nordvestlandet, må ta hensyn til høy luftfuktighet.
I innlandsklima derimot, kan tørr luft være
problemet.
Tilpasning til landskap og miljø

Mange museer viser hvordan mennesker har
satt spor i naturen, og synliggjør hvordan forholdet mellom mennesker og natur har utviklet
seg over tid. Folkearkitektur har lange tradisjoner for topografisk og klimatisk tilpasning.
En tilsvarende forståelse for inngrep i naturen
har fått nye fysiske uttrykk gjennom deler av
modernismen og samtidsarkitekturen.
En nybygget struktur i natur- eller kulturlandskap kan visuelt ødelegge eller berike. Med
tilpasning til et landskap menes det vanligvis
at arkitekturen underlegger seg og bevarer
kvaliteter i topografi og eksisterende vegetasjon. Vi finner mange eksempler på at naturens
organiske former gir inspirasjon til en arkitektur som forsøker å gjøre seg til en del av omgivelsene. I andre tilfeller ser vi klare kontraster,
byggverk som visuelt bryter med landskapets
silhuetter, og på den måten prøver å tydeliggjøre landskapets karakter. Et fremmedelement
kan være diskret og lite dominerende, eller
det kan markere seg i omgivelsene. Den ene
strategien er ikke «riktigere» enn den andre;
det helhetlige resultatet avhenger av hvordan
kvaliteter skapes.
Det fremmedartede Karmøy fiskerimuseum

Karmøy fiskerimuseum la ingen føringer for
utformingen av sitt museumsbygg. Det var opp
til arkitekten å gi det karakteristiske øylandskapet et arkitektonisk tilskudd. Snøhetta valgte
det enkleste rektangulære volum, i formmessig kontrast til det småkuperte berget. Men
på samme måte som landskapets myke linjer
tegner seg i forhold til havflaten og horisonten,
beskriver bygningen topografien. Situasjonen
dramatiseres ved at bygningen krager ut over
skråningen ned mot sjøen. Fra én synsvinkel
kan den se ut som om den vokser opp av fjellgrunnen. Fra en annen side ser den ut til å løsrive seg fra bakken.
Parkeringsplassen ligger for seg, og adkomsten går via en eksisterende allé med steingjerder. Uteområdet er bearbeidet i minst mulig
grad, slik at bygningen forblir et avgrenset
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Karmøy fiskerimuseum (øverst) og Jærmuseet viser to ulike strategier for tilpasning til landskapet.

objekt. Betongoverflaten er behandlet med
et gjødslende kjemikalium for å fremskynde
mosevekst, og på den måten gi bygningen et fellestrekk med omkringliggende knauser og berg.
Brakekledningen er ment som en formidler
til lokal bygningskultur, men kritiseres for at
verken plassering eller utførelse oppfyller brakekledningens opprinnelige funksjon som værhud
i et hardt kystklima. Den mister noe av sin
mening når finér, som ikke tåler påkjenningene,
brukes andre steder i eksteriøret.
Karmøy fiskerimuseum er et fremmedelement i kystmiljøet, men finner med sitt forhold
til landskapet en, kanskje paradoksal, tilhørighet
til stedet. Vindusveggen i fonden av museumsrommet vender ut mot en vik med brygger og
hus. Karmøysamfunnet i samtiden gjøres dermed til et hovedfokus for utstillingene, og gir
perspektiv til den historiske utstillingen. Ville
virkningen vært enda sterkere hvis bygningen
hadde rettet seg mot det åpne havet?
Jærmuseet og kulturlandskapet

I programmet for konkurransen om nybygg til
Jærmuseet er formålet formulert slik: «Ved å
innby til ein arkitektkonkurranse håpar museet
å få
• eit museumsbygg tilpassa landskap og eksisterande miljø
• ein funksjonell bygning som stettar museet
sine behov
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• ei best mogleg plassering av bygningen og ei
heilskapeleg vurdering av museumsområdet».
Blant de generelle kravene til bygget var:
«Ein bygning som kombinerer jærsk identitet
og tradisjon med nye formuttrykk».
Disse kriteriene ble viktige for juryeringen.
Prosjektene som gikk videre til omkonkurranse
viste enten videreføring av lokal byggeskikk
eller «organiske» former (brutte flater, skrå vinkler osv.) som strategi for landskaps- og stedstilpasning. Vinnerene av konkurransen brukte
Jærhuset; lave, langstrakte trebygninger med
tørrmurte steinskuter mot vær og vind i gavlen,
som forbilde. Men de ga bygget nye former,
med Jærlandskapet som formalt utgangspunkt.
Romprogrammet ble fordelt på flere mindre
volumer. Med store, skrå takflater og lave fasader, skulle bygningen ta opp i seg det bølgende
landskapet.
Det var i første konkurranseomgang uklart
hvor på tomteområdet bygningen skulle plasseres. Alternativene var gjenstand for diskusjoner og analyser før byggegrunnen ble valgt på
Vestre Vodlen, vest for veien og gården Kvia,
innenfor en eksisterende steingard. Her var det
en forutsetning at store deler av museumsarealene ble lagt under bakken, slik at bygningen
ikke ruvet på høydedraget.
Utendørsmuseet på 700 dekar er museets
viktigste ressurs. Museet har lagt ut tre løyper i

Hanabergmarka; fortidsløypa, krigsminneløypa
og naturløypa. Kviagarden drives, i samarbeid
med 4H, som museumsgård.
Museet ligger noen hundre meter fra Kvia
stasjon, der toget stanser etter avtale. Museet
henter unger på stasjonen med hest og vogn
eller traktor. Forøvrig kommer publikum i
hovedsak med bil; skoleklasser i buss. Få turister
oppsøker museet. Parkeringen ligger nedenfor
museet, slik at landskapet åpner seg for publikum når de kommer over bakkekammen. Selv
om landskapstilpasning og aktiviteter utendørs
har var en bærende idé for prosjektet som helhet, strakk ikke byggebudsjettene til for å fullføre utomhusarbeidene.
Tilpasning til bygde omgivelser

Arkitektur kan skape visuell støy og ødelegge
et eksisterende miljø, eller fremheve og skape
balanse mellom nytt og gammelt. Tilpasning
til eldre bebyggelse er en utfordring for ny
arkitektur. Svært mange museer skal ivareta
bygningssamlinger eller historiske miljøer.
Dessverre ser en alt for ofte hvordan folkearkitektur, stilistiske motiver eller andre historiske
forbilder etterlignes uten egentlig forståelse
for forbildenes kontekst og håndverksmessige
kvalitet. I ny utgave, med dagens funksjonelle,
arealmessige og bygningstekniske krav, blir
bygningstradisjoner lett forvrengt og vulgarisert. Ofte harmonerer følsom og inspirert sammuseumsarkitektur

Storhamarlåven er et enestående eksempel på hvordan moderne og historiske konstruksjoner samvirker både som bygg og som historiefortelling.
Foto: Jiri Havran

tidsarkitektur bedre med eldre bebyggelse.
Å integrere nye bygg i nyere bygningsmiljøer krever en tilsvarende forståelse for helheten.
Men konsekvensene av feilgrep blir mindre. En
bygning kan utløse stedsutvikling, eller låse en
situasjon.
Norsk Oljemuseum i Stavanger

Norsk Oljemuseum er bygget i en urban kontekst, og i et havnemiljø, øst for Vågen. Bybebyggelsen slutter med en fasaderekke mot sjøen.
Havnestrekningen er åpen, med frittliggende
lagerhaller, mindre næringsbygg og hurtigbåtterminal. Oljemuseets relativt isolerte beliggenhet ga arkitektene frihet i utformingen av bygget. Først og fremst kunne de arbeide konkret
med forholdet mellom sjø og land, et essensielt
tema også for museets innhold. De formale
referansene går til off-shoremiljøet mer enn til
byarkitekturen, til naturvitenskap mer enn til
kulturhistorie.
Oljemuseets uteområde og parkeringsplass har høy grad av bearbeiding i belegning,
møblering og belysning. Museet tilfører byen en
offentlig plass, et kulturbygg og en restaurant
med uteservering. Det er med på å skape en havnepromenade.
Faste kulturminner
Kulturminner på museumsområdet eller byggetomta gir større muligheter enn begrensninger.
museumsarkitektur

Publikum møter historien på stedet, ikke bare i
gjenstander. Arkitekturen skal ikke bare beskytte de ofte sårbare kulturminnene, men også ta
vare på meningsinnholdet og forholdet tid-rom.
Det kreves ofte et samarbeid mellom antikvariske myndigheter, arkitekt og museum. Antikvariske myndigheter gjør en kvalifisert vurdering
av verdiene i det bestående, og gir retningslinjer
og veiledning for inngrep. Arkitekten må på
sin side gjøre en faglig vurdering av hvordan
nye elementer vil påvirke et vernet eller fredet
miljø, og hvordan det gamle kan medvirke idet
noe nytt skapes.
Det oppsto i forbindelse med reisningen
av vernebygget for Domkirkeruinen i Hamar
en debatt om hvorvidt vernebygg er den rette
måten å bevare denne type faste kulturminner
på. Spørsmålet må reises hver gang nedbrytning
og ødeleggelse truer. Også arkitektene leter etter
alternative bevaringsmetoder. Kostnadene for
et vernebygg kan tilsvare kostnader for teknisk
konservering, vedlikehold og andre former for
beskyttelse i overskuelig fremtid.
Nyere kulturminner

Det hersker stor enighet om nødvendigheten
av å bevare eldre kulturminner, som det finnes
lite av. Det knytter seg mer diskusjon til verdivurderingen av nyere kulturminner, bygningsmiljøer, kulturlandskap og samtidige objekter.
Et eksempel på dette ser vi på Glomdalsmuseet,

der en restaurant- og dansepaviljong fra 1960 har
stått ubrukt de siste 20 år, og forfaller. Den ble
vurdert revet, inntil Riksantikvaren grep inn.
Arkitektene Are Vesterlid og Hans Østerhaug
fikk i 1962 Treprisen, og sommerpaviljongen er
fremdeles anerkjent som et viktig verk i norsk
etterkrigsmodernisme. Mange beklager at det
ikke finnes driftsgrunnlag for restauranten, og
mener at museet må ta vare på bygningen av
antikvariske grunner. Anlegget kunne kanskje
også engasjere Glomdalsmuseets nabo, Norsk
Skogmuseum, som har satt fokus på bruk av trevirke i moderne kunst og design.
Storhamarlåven og vernebygget på
Domkirkeodden

Ved Hedmarksmuseet står to av de mest markante bygningene i nyere norsk arkitektur. Storhamarlåven og vernebygget for domkirkeruinene på Hamar forholder seg på ulike måter til
unike kulturminner. Antikvariske hensyn og
stramme rammer har utløst arkitektonisk spenning.
Hedmarksmuseet og Domkirkeodden ervervet Storhamargårdens uthus i 1946. Ruiner fra
middelalderens bispegård ble gravd ut. Allerede
i tidligere planer hadde museet tenkt uthusene
fra 17- og 1800-tallet brukt som en ildfast museumsbygning for folkemuseets samlinger. Mens
museet arbeidet med konkretisering av planene
og finansiering, forfalt bygningene, og museets
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plassmangel ble etterhvert prekær. Situasjonen
var kritisk da Sverre Fehn i 1967 ble engasjert for
å utarbeide et forprosjekt, som igjen lå til grunn
for finansieringssøknader. Under opprydning
og grunn- og fundamenteringsarbeider ble det
avdekket nye funn fra middelalderen, og disse
ble integrert i den videre prosjekteringen. Riksantikvaren fikk en viktig rolle som samarbeidspart gjennom hele byggeprosessen. Midlertidige
konstruksjoner ble satt opp, arbeidene ble delt
i flere byggetrinn, og koordinert med pågående
arkeologiske utgravninger. Utgravningsarbeidene ga motstand til den nye arkitekturen. Praktiske hensyn ga et estetisk løft, men bygget sto
ikke ferdig før i 1973.
Storhamarlåven må forstås ut fra de klare
begrensningene og mulighetene som lå i den
eksisterende situasjonen. Hedmarksmuseet
skulle bygge i og på et fredet bygningskompleks.
Arkeologiske arbeider og funn skulle fungere på
linje med utstilte gjenstander. Låven ble bygd på
ruiner av bispegårdens murer, nå skulle museet
bygges på låvemurene. Men det nye museumsbyggets konstruksjoner skulle ikke på noe punkt
berøre middelalderens ruiner. Slik kom Fehn
frem til «det opphengte museum», der publikum beveger seg på broer og ramper i og utenfor
bygningskroppen. Her bevisstgjøres publikum
sin posisjon mellom historiske rom.
Samtidig skulle bygningen oppfylle tidens
krav til oppbevaring og utstilling av museets
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samlinger. Det var akseptert med halvklimatiserte, kalde utstillingsrom. De gamle murene
kunne dermed eksponeres, og uregelmessige
åpninger kunne dekkes av utenpåliggende
glassflater med minimal detaljering. Bare administrasjonslokaler og auditorium i sørfløyen ble
fullisolert. Mellom nye og gamle bygningsdeler
oppstod fine rom. For eksempel danner det som
en gang var Kaupangstredet et smug gjennom
bygningen. Storhamarlåven er et enestående
eksempel på hvordan moderne og historiske
konstruksjoner samvirker både som bygg og
som historiefortelling.
Også vernebygget for domkirkeruinene,
tegnet av Lund & Slaatto Arkitekter, skaper et
særegent rom mellom nytt og gammelt. Men
i motsetning til Storhamarlåven, som er en
integrert helhet, forblir vernebygget og ruinen
to klart separate strukturer. Vernebygget står i
kontrast til Storhamarlåven og de øvrige bygningene på domkirkeodden. Det skiller seg ut,
mer enn å slutte seg til helheten.
I sin beskrivelse av Storhamarlåven i Byggekunst påpekte Christian Norberg-Schulz:
«I Fehns museum er det nye kompromissløst
moderne, likevel fremheves verdien av det
gamle.» Den samme kommentaren kan kanskje gjelde for Lund & Slaattos vernebygg, men
mens Storhamarlåven kan karakteriseres som
low-tech, er vernebygget high-tech.
Vernebygget er primært en geometrisk opp-

bygget, teknisk konstruksjon av stål og glass,
som beskytter ruinene mot vær og vind. Strukturen skulle ikke manifestere seg som bygning i
konflikt med ruinen, men sammen med ruinen
fremstå som en abstraksjon av kirkearkitekturen. Selve himmelen skulle hvelve seg over det
sakrale rommet. Vernebygget skulle speile og ta
inn landskapet, og selve ruinen skulle fremdeles
kunne ses fra omgivelsene. Arkitekten satset
på at kontrast og spenning i det fysiske rommet
mellom ruinene og nybygget skulle fremheve
ruinene, og gi et meningsfylt perspektiv på historien.
Vernebygget er visuelt effektfullt, men kan
aldri oppløse det fysiske skillet mellom ute og
inne. Luften under glass-skipet er temperert og
stillestående, ikke frisk som utenfor. Riggen
kommer enkelte steder svært nær ruinen, og
hindrer besøkende i å bevege seg omkring den.
Vernebygget fungerer som en økumenisk kirke
og anvendes som kulturlokale, og har dermed
gjenskapt et religiøst og kulturelt liv i ruinene.
Det har blitt populært. Men stolstabler, scenografiske elementer og lydanlegg svekker dessverre det historiske og arkitektoniske konseptet.
Erkebispegården i Trondheim

Nidaros var et religiøst og politisk tyngdepunkt
i Nord-Europa, og Erkebispegården har alltid
ligget midt i en travel by. Gården har også fungert som kongsgård, lensherregård og militærmuseumsarkitektur

Vernebygget på Domkirkeodden skifter
uttrykk med lyset.
Foto: Jiri Havran

For å hindre slitasje på
helleristningsfeltet er det
anlagt et gangveisystem
av broer og ramper.
Helleristningsfeltet
ved Jiebmaluokta, Alta
museum.
Foto: Aune forlag/Ole P.
Rørvik

anlegg. Midt i den moderne bysituasjonen har
Erkebispegården reetablert et avgrenset rom av
en annen tid. Bygningene åpner seg mot Indre
Kongsgård. Utenfor de tykke murene går trafikken og bylivet sin gang. Nidelva flyter forbi slik
den alltid har gjort. Og Nidarosdomen reiser seg
bak nordfløyen.
Nybygget erstatter de delene av Erkebispegården som brant i 1983. I perioden 1991-95
gjennomførte Riksantikvaren utgravninger på
tomta, under dagens plassnivå. Det ble avdekket gjenstander og ruiner av den opprinnelige
ringmuren, våpensmie og myntverksted. Funnene ble integrert i det nye museumsbygget, og
skaper både tidsspenn og romlig spenning. Der
nybyggets vegger må vike for ruinene, får bygget
rom som bryter med det etablerte regelmessige.
Arkitektur kan med bygningsstrukturers
varighet bære historie gjennom århundrene. De
bevarte delene av den gamle Erkebispegården
bærer middelalder og kirkehistorie i tykke,
massive natursteinsvegger og ringmurer. Men
middelalderen kan ikke gjenskapes. De nye
delene av Erkebispegården viser hvordan det å
bygge nytt i et historisk miljø kan gjøres med
ydmykhet og respekt, uten å ty til kopiering.
Det nye museet føyer seg til. Ved å ta opp i seg
proporsjoner og takform, og ved å gjenoppbygge
et byrom, står de enkle teglsteinsbygningene
fra 1990-tallet fint sammen med middelalderens
arkitektur.
museumsarkitektur

Helleristningene ved Alta museum

Hjemmeluftbukta/Jiepmaluokta i Alta kommune var planlagt for næringsformål. Funn av
helleristninger fra steinalderen/tidlig metalltid i perioden 1973 til -79 utløste omfattende
registreringer. Nord-Europas største helleristningsområde ble avdekket. På fem felter i Alta
ble det funnet 2500–3000 enkeltfigurer, og også
boplasser ble utgravd. Ristningene er samlet i
felt, 10-25 meter over dagens havnivå, fordelt på
svaberg i et kupert område på over 500 dekar.
Miljøverndepartementet engasjerte seg for
fredning og ervervelse av området, og i 1985 ble
helleristningsfeltet innlemmet i UNESCOs
World Heritage list. For å hindre slitasje på helleristningsfeltet og det sårbare terrenget ble et
gangveisystem av tre bygget fra 1987. Men bare
deler av området er tilgjengelig og tilrettelagt
for publikum.
Alta museum er et museum med ansvar for
bl.a. Nordlysobservatoriet på fjelltoppen Haldde
(1899-1912), fiskebåten Vally (1917), flere grendemuseer og en natursti i Kåfjord. Alta museum er
dessuten et av museene med ansvar for samisk
kultur. Samisk naturkunnskap, samisk språk og
samiske kulturminner er viktig i formidlingen
av lokal historie.
Alta museum ble etablert i 1978, og fikk
provisoriske lokaler i kommunen. I 1983 ble et
utvalg nedsatt for å utarbeide et program for
en ny museumsbygning, og i 1989 ble byggear-

beidene igangsatt. Helleristningsfeltet i Hjemmeluftbukta hadde allerede store besøkstall, og
bestemte lokaliseringen av museet. Selve byggetomta var tidligere bebygget, med en fotballbane
og parkeringsplass, og hadde gunstige adkomstog parkeringsforhold like ved E6. Et stort parkeringsanlegg, dimensjonert for et stort antall
turistbusser, virker imidlertid dominerende i
landskapet, og stort i forhold til bygningen.
Museumsbygningen ligger i skrånende terreng i bunnen av Altafjorden, med utsikt mot
sjøen fra store vindusflater. Bygningen består av
tre store volumer og to mindre i rekke, vinklet i
vifteform og forskjøvet i forhold til hverandre.
Fra mange synsvinkler gir det oppdelte bygningsvolumet en fin effekt. Men dynamikken
og muligheten for tilpasning til terrenget hadde
kanskje kommet bedre frem hvis bygningen
hadde blitt oppført med ytterligere to ledd, slik
det opprinnelig var planlagt.
I nordområdene er lyset en avgjørende faktor, også for arkitekturen. Midnattssola og mørketiden kan dramatisere bygningen, fremheve
og skjule. Vindusflatene reflekterer lys utenfra
sommerstid, og lyser i mørket vinterstid. Alta
museum fikk lyssatt bygningen med et kunsnerisk arbeid i forbindelse med et konsertarrangement en vinter. Ved å videreføre denne
ideen med moderat og foranderlig lyssetting
i mørketiden, kunne bygningen tegnet seg på
ulike måter gjennom året.
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Publikumsbygget ved
Trøndelag folkemuseum er både et skille
og en formidler mellom
gammelbyen og resten
av bygningssamlingen.
Foto: Roar Øhlander

Friluftsmuseet
I friluftsmuseene fortettes arkitekturhistorie og
kulturlandskap. Stedets topografi og naturlige
forutsetninger utnyttes i en topologisk eller geografisk organisering. Terreng og vegetasjon brukes til å gjenskape miljøer. Kystmuseet i Sogn
og Fjordane bruker for eksempel landskapet til å
fortelle om forholdene langs en fjord, fra fjordbunn til havgap. Ulike miljøer er gjenskapt i et
mini-kystlandskap. Slik landskapet har formet
kulturhistorie, former det museets innhold og
arkitektur.
Trøndelag Folkemuseum

Trøndelag Folkemuseum er et typisk eksempel
på hvordan de regionale folkemuseene som
ble etablert rundt forrige århundreskifte har
utviklet seg. Det var i utgangspunktet et rent
friluftsmuseum, en bygningssamling med liten
administrasjon, og driftsfunksjoner knyttet
til de historiske bygningene. Først omkring
1930 fikk museet et utstillingsbygg med noen
få kontorer. Etterhvert måtte mer og mer av
utstillingene vike plassen for en økende administrasjon. Tidlig på 1990-tallet fikk museet
utvidet magasinplass i «Gammelbyen», men
behovet for både utstillings- og publikumsbygg,
nye administrasjonslokaler, magasiner og konserveringsverksteder var prekært.
På samme måte som museets øvrige bygninger er tidstypiske, ønsket museet et nybygg
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preget av sin samtid. Tilpasningsstrategien
er formulert av museet: «Den arkitektoniske
utfordringen lå først og fremst i å innpasse et
volum (...) på ca. 3500 kvm. inn mot eksisterende og kulturbærende hus, der tømmerstokkens lengde har gitt husenes dimensjoner (...)
bygget skal være i dialog med omkringliggende
eldre hus». Publikumsbygget skulle være både
et skille og en formidler mellom by og land i
bygningssamlingen, og fungere som den nye
inngangen til museet. Det ble delt i tre deler, og
den største, utstillingshallen (400 kvm), med
sju meter under taket, ble delvis gravd ned. Slik
harmonerer størrelsen med Trønderlånen og de
største byhusene. Pulttaket på mellombygget
(vrimlehallen), har sitt formale forbilde fra et
av nabohusene i «Gammelbyen». Tradisjonelle
bygningsmaterialer forsterker tilhørigheten,
men brukes på moderne vis.
Publikumsbygget ligger i dalrommet mellom kollene Blyberget og Sverresborg, i den
slake helningen langs Sverresborg Allé, med
parkering på motsatt side av veien. Nybygget
for magasiner, verksteder, drift og administrasjon ble lokalisert på Sagvollen, i utkanten
av museumsområdet, vest for Sverresborgen.
Denne tomta hadde gode adkomstforhold for
intern virksomhet. Her var det allerede plassert
mindre driftsbygninger og lager, og bygget fikk
et preg av nymodernistisk næringsbygg.

Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum
ligger i et militært magasinbygg fra 1860-tallet på
Karljohansvern i Horten.
Sverre Fehn har tegnet
museumslokalene under
hvelvene i øverste etasje.
Foto: Jiri Havran

Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet

Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet ligger nær Elverum sentrum, på hver sin side av
Glomma, med broforbindelse via Prestøya.
Bygningssamlingene er spredt på et stort,
sammenhengende uteområde, som i sesongen
preges av et yrende liv. Landskap og vegetasjon
er karakteristisk for de geografiske og kulturelle områdene som de to friluftsmuseene skal
dekke, med svært mange steder der publikum
kan møte både naturopplevelser og aktiviteter.
Elva med sine fossestryk spiller en vesentlig
rolle, både som gårsdagens næringsvei og transportåre, og som dagens rekreasjonsområde.
Men området, og særlig Prestøya, er også utsatt
for flom, og har krevd ekstra sikringstiltak.
Skogmuseet har utnyttet gamle fløtingsdammer til dette formålet.
Selv om bygningssamlingene er knyttet til
folkearkitekturen, og særlig til laftetradisjonen,
har Norsk Skogmuseum oppført en hovedbygning som tydelig representerer etterkrigsmodernismen. Museumsbygningen er oppført med
enkle, kvadratiske og rektangulære volumer på
en tomt med flate jorder, løsrevet fra bygningssamlingen, og i kontrast til den intime målestokken i friluftsmuseet. De horisontale linjene
i arkitekturen svarer til flatene rundt bygningen; den store gresskledte aktivitetsplassen på
den ene siden og den enda større parkeringsplassen på den andre.
museumsarkitektur

Museer i eksisterende bygninger
Mange bygninger har lengre levetid enn den
funksjonen de var tiltenkt. Med samfunnsendringer forandres funksjonelle behov og bruk
av bygninger. Bygninger blir til overs. Det kan
være forsvarsanlegg, gamle låver, meierier, posthus, bolighus eller industrianlegg. Alle kan ikke
havne på museum. Og ikke alle er egnet for
museumsfunksjoner. Kulturlivet og næringslivet, også boligutbyggere, har sett kvalitetene og
mulighetene i disse bygningene. Slik ivaretas
til en viss grad deler av bygningsarven. Bruk av
eldre bebyggelse regnes for å være bærekraftig,
men antikvariske hensyn kan være en heftelse.
Vern, dokumentasjonarbeid og museumsvirksomhet i forbindelse med tekniske og
industrielle kulturminner, sekundær- og tertiærnæringer har først de senere tiår blitt høyt
prioritert. Industrielle kulturminner består ofte
av store bygninger og anlegg. Disse kan ha særlige arkitektoniske kvaliteter og stort potensiale
for å huse museumsvirksomhet.

nok, og det nye kan lett bli for mye. Respekt
for det eksisterende er det beste grunnlag for
at inngrep, nye løsninger og nye elementer blir
vellykkede.
Det vil svært ofte oppstå et spørsmål om
strategi; restaurering, rekonstruksjon og tilpasning eller modernisering, nyskaping og samtidsuttrykk. Hvor mye skal tas bort, hvor mye
skal legges til? Hvert enkelt tilfelle er spesielt,
og må vurderes ut fra sin kontekst og vernestatus. Generelt er det vanskelig å rekonstruere
noe tapt med dagens tekniske krav og standarder, materialer og metoder. Det finnes derimot
mange eksempler på at modernistisk enkelhet
i nye elementer kan fremheve det gamle og
historiske.
Eldre bebyggelse har ofte mange skjevheter, og er sjelden helt i overensstemmelse med
de gamle tegningene. Oppmåling og tilpasninger på stedet gjør ofte byggeprosessen mer
tidkrevende og dyrere enn beregnet.

Arkitektonisk potensial

Tilpasning for museumsfunksjoner i eldre bygninger

Eldre bygninger er ofte vakre. Det kan være
monumental storhet eller folkelig håndverk, en
steinmur eller en trekonstruksjon, takhøyden
i et rom eller dybden i lysåpningene. Denne
typen arkitektonisk potensial er det arkitekten
skal bygge videre på. Møtet mellom ny og gammel arkitektur kan få verdi. Ofte er det gamle

Det er lang tradisjon for at museer tar i bruk
eksisterende bygninger som lokaler både for
utstillinger, drift og administrasjon. Dette har
vært en nærliggende måte å løse arealbehov på,
men har også vært problematisk med hensyn
til sikring og bevaring av gjenstander og krav
til arbeidsmiljø. Dessuten kommer bygnings-
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vern ofte i konflikt med moderne museumsdrift, og det kan være en utfordring å finne
økonomiske og funksjonelt gode løsninger.
Vi kan skille mellom tre former for gjenbruk av bygninger for museer:
• (mindre) bygninger med antikvarisk verdi
som inngår i bygningssamlingenı
• (større) bygninger som i kraft av sin opprinnelige funksjon er en essensiell del av museet
(som industri- og vannkraftsmuseene)
• eksisterende bygninger som i utgangspunktet
ikke har med museets innhold å gjøre, men
som kan bygges om til nye formål.
For den første kategorien er det sjelden fornuftig
å planlegge faste funksjoner utover kontekstuelle utstillingsformål og tilpassede formidlingsaktiviteter. Museer som grunnet arealmangel
har vært tvunget til å legge deler av administrasjonen eller driftslokaler i bygninger i friluftsmuseet, anser dette som uholdbart.
Den andre kategorien er svært interessant,
men ikke uproblematisk. Mange museer etableres nettopp på grunnlag av eldre bygningsmasse.
I stedet for at museumsbygningen er et nødvendig skall omkring museets virksomhet, blir
arkitekturen integrert som kulturhistorie. Nes
jernverksmuseum, Norsk Trikotasjemuseum og
tekstilsenter på Salhus og Norsk Vasskraft- og
industristadmuseum i Tyssedal er bare tre av
mange eksempler. Hvor vellykket museet blir
rent bygningsmessig, avhenger av hvordan lokal79

Den gamle melkebutikken ved
Arkeologisk museum i Stavanger, med interiør i hvit Fauskemarmor og klebersteinsgulv
benyttes i dag til utstillingsformål.
Foto: Åge Pedersen

ene bearbeides og brukes og hvordan byggets
kvaliteter ivaretas og verdier vernes. Arkitekten
kan bygge videre på bygningen(e)s funksjonelle
og konstruktive anatomi. Først og fremst forutsettes det en grundig analyse av bygget eller
byggene, både teknisk, funksjonelt, romlig og
antikvarisk. Analysene bør gjennomføres av
fagfolk; antikvariske myndigheter, arkitekt og
rådgivende ingeniører. De vil avdekke både
muligheter og begrensninger. Det kan være
fornuftig å se en mulighetsutredning som første
fase i et eventuelt prosjekteringsoppdrag.
Den tredje kategorien byr på muligheter.
Kan ikke museet få et skreddersydd nybygg, kan
det ty til omsøm. Lokalene har forhåpentligvis
egenart eller kvaliteter som kan utnyttes. Enten
det er en landbruksbygning i et åpent landskap
eller et butikklokale i bysentrum som skal tjene
som museum, må det gjerne omfattende ombygging til for å få tilfredsstille krav til sikring
og konservering. Dette kan løses ved å bygge
mer eller mindre nytt innenfor rammen av det
gamle..
Arkeologisk museum i Stavanger

Arkeologisk museum i Stavanger er et eksempel på hvordan eksisterende bygg og nybygg
samvirker. Museet overtok gamle Frue Meieri
nær sentrum i 1975. Etter 16 år med planlegging,
prosjektering og renovering ble de nye utstillingslokalene i meieriets hovedbygg åpnet i 1991.
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Da var også planene for et nybygg vedtatt, og
museet satte i gang en omfattende funksjonsanalyse. Av et brutto areal på 7 700 kvm. skulle
nybygget dekke 2 700 kvm. I påvente av de nye
fløyene måtte hovedbygget romme resepsjon
og publikumsfasiliteter. Den gamle melkebutikken, med interiør i hvit Fauske-marmor og
klebersteinsgulv, ble midlertidig brukt som kantinelokaler. Det vakre rommet benyttes i dag til
utstillingsformål.
Museet fikk et stort kvartal til disposisjon,
med unntak av fire eldre bolighus. Eksisterende
bygningsmasse bestod av hovedbygget (blokk
A) og iskrembygget (blokk E). Med tre nye
fløyer (blokk B, C og D) danner bygningskomplekset et gårdsrom mot sørvest. Under dette
løper en kulvert mellom laboratorier og magasiner. Den nye hovedadkomsten i blokk B vender
museet mot sentrum og andre kulturinstitusjoner.
Det ble gjort store, men enkle inngrep
i meieribygningen; alle mezzanindekker og
skillevegger ble fjernet. Igjen sto klassisistisk
pregede, kompakte, bærende murvegger med
sokkel og vindusomramninger i naturstein, og
søyler, dragere og ribbedekker i armert betong,
datidens nye byggeteknikk. Betongkonstruksjonene var nedbrutt av melkesyre, og krevde store
utbedringer. Murveggene var kalkpusset, men
overflatene ødelagte. Derfor ble teglen med sitt
vakre fargespill og gode akustiske egenskaper

Mange museer etableres på
grunnlag av eldre bygninger.
Norsk vasskraft- og industrimuseum i Tyssdal.
Foto: Jiri Havran.

avdekket. Tilsvarende lettbrent massivtegl for
supplering måtte hentes fra rivningstomter og
gamle lagre. I utstillingslokalene ble det lagt
nytt skipsgulv av eik. Kabelføring i gulv og
strømførende gitterdragere i stål under himlingen følger bygningens konstruktive modul. De
hvitmalte gitterdragerene virker dominerende
og noe upassende i rommet. Forøvrig gir restaurering og nennsom modernisering fine utstillingsrom og et greit bibliotek, mens kontoretasjene fremdeles virker trange og gammeldagse.
Med detaljering, overflatebehandling og fargebruk ble det i eksteriøret skapt en tilforlatelig
sammenheng mellom nytt og gammelt. De nye
fløyene ligger helt inntil de eldre. Deler av en
granittfasade mot Erlandsgate er bevart, og forlenget i en enklere utforming i blokk B. Forøvrig
er de nye delene mindre massive og monumentale, og mer åpne enn de eldre. Med rå betong,
stål og glass er det nye utvetydig nyere, uten at
kontrastene blir det karakteristiske.
Arkeologisk museum i Stavanger har fått
sitt særpreg av Frue Meieri og lokaliteten i byen,
og museet setter sitt preg på bydelen. Slik kan
vi forstå forholdet mellom stedet og arkitekturen. Men arkitekturen blir til i møtet mellom
kontekst og funksjon. Neste kapittel tar for seg
museumsfunksjoner og bygningenes funksjonalitet.

museumsarkitektur
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4
funksjon
Kan arkitekten gå inn i museumsoppgaven,
og finne formalt nyskapende, men optimalt
funksjonelle løsninger? Eller må nytenkningen
komme innenfra, fra virksomheten i museene
selv? Museet står med ett ben i fortiden og ett i
samtiden, men et nytt museumsbygg skal fungere også i fremtiden.
Dette kapitlet tar for seg praktisk bruk av
museumsbygninger. Her ser vi nærmere på de
enkelte bruksområder og tekniske løsninger, på
hvordan de samvirker, og på hvordan planløsningen påvirker museets daglige drift.
Intervjuer og spørreundersøkelser viser at
funksjonalitet i planløsning og arealdisponering var høyest prioritert når nybygg ble planlagt, og en absolutt forutsetning for museenes
driftsmessige vellykkethet. Men et museum
fungerer ikke bare fordi det holder hus i et bygg
som fyller alle funksjonelle krav. Det finnes
ingen mal for det funksjonelle museum. Men
det finnes museer som fungerer mer eller mindre godt.
Bruk og brukbarhet
Funksjonalismen kan betraktes som den ideologiske stilretningen som fikk størst påvirkning på det 20. århundres vestlige arkitektur.
Men en funksjonalistisk praksis har eksistert i
alle kulturers byggende virksomhet. Og kjernetanken i funksjonalismen ligger fremdeles til
grunn for størstedelen av det som bygges i dag.
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Det innebærer at brukbarhet er et grunnleggende krav til arkitekturen, og at estetikk blir
oppfattet som et iboende potensiale i alle funksjonelle elementer.
Idé, form og funksjon

Form følger av funksjon, men funksjonen gir
ikke én bestemt form. Arkitekturen som skal
oppfylle bestemte funksjoner kan utformes på
svært mange måter. Funksjonelle standardløsninger er basert på konvensjoner, mer enn
på nødvendige egenskaper. Et funksjons- og
arealdiagram kan ikke bygges direkte, men
må oversettes til planløsning, rom og bygg av
arkitekten. Arkitektens oppgave er ikke bare
å oppfylle krav, men å gi museet noe mer enn
behovstilfredstillelse. Arkitektenes oppgave
er å gi form og rom til hver enkelt funksjon
og funksjonenes innbyrdes organisering. Til
dette utvikler de gjerne en idé om oppgavens
innhold og et arkitektonisk konsept. Museet
kan bidra med egne idéer, og ved å vise åpenhet
for arkitektens tolkning. Men hvis en virkelig
ønsker formal nyskaping holder det ikke med
arkitektens vilje til eksperiment. Da må også
museumsinstitusjonene våge å nytenke sin
virksomhet.
Allerede i romprogrammets prioriteringer
kan museet legge et grunnlag for kvaliteter
utover det brukbare. Hvis museet for eksempel
i sitt program ber om et lite rom for en bok-

samling, med de billigste standardhyller, kanskje et rom som også skal kunne brukes som
møterom i tilknytning til administrasjonen, så
får museet et greit fungerende internt bibliotek. Men museet kan tenke biblioteket som
en faglig ressurs for forskningen og en mulig
utvidelse av formidlingen. Det kan bli en del
av publikumsarealene, et rom for fordypelse i
museets tema – kanskje et stille rom i en ellers
hektisk opplevelsesrettet formidling av aktiviteter, gjenstander, lyd og bilder. Hvis arkitekten får tillit og ressurser, kan museet få et arkitektonisk og funksjonelt tilskudd. På samme
måte kan utstillingsrommet bli mer enn en
generell «black box» eller «white cube». Museumsbutikken og kafeen er ikke nødvendigvis
mest funksjonelle som disker i et åpent vestibyleareal, selv om dette er en vanlig løsning.
Kompleksitet og størrelse

Dagens museer har svært ulike grader av
kompleksitet. Store museumsinstitusjoner
har mange rom for ulike spesielle funksjoner,
og spesialiserte stillinger for de ansatte. I små
museer må ofte flere funksjoner dele arealer, og
mange ulike arbeidsoppgaver fordeles mellom
få ansatte.
Karmøy Fiskerimuseum er med sine 480
kvm denne studiens minste museum. Norsk
Luftfartsmuseum er arealmessig det største,
med 12 000 kvm, herav er nesten 3/4 utstilmuseumsarkitektur

Størrelsesforskjellen mellom Norsk Luftfartsmuseum
(over) og Karmøy Fiskerimuseum (til venstre).
Begge i målestokk 1:1200

lingsarealer. Ivar Aasen-tunet har et bruttoareal på ca. 1800 kvm, Alta museum ca. 2500
og Jærmuseet vel 3000 kvm. Erkebispegårdens
nybygg er på 3800 kvm, med ca. 1500 kvm til
museumsfunksjoner. Trøndelag Folkemuseums
publikumsbygg er ca. 3500 kvm, mens drifts- og
administrasjonsbygget er i overkant av 2000
kvm. Norsk Oljemuseum har 4900 kvm, Norsk
Vegmuseum 5200 kvm pluss magasinbygget
på nesten 2400 kvm, og Arkeologisk museum i
Stavanger har 7700 kvm.
Det lille museet

Karmøy fiskerimuseum er et eksempel på de
mange, små museumsinstitusjonene som har
blitt etablert i løpet av de senere år. Det er i
stor grad drevet av lokale krefter med idealisme
og kulturhistorisk interesse.
Ambisjonene for den nye museumsbygningen var nøkterne, budsjettet begrenset.
Det ble ikke foretatt en behovsanalyse. Museet
hadde tidligere klart seg med lokaler i et gammelt sjøhus, og la erfaringene derfra til grunn.
Romprogrammet er skåret ned til et absolutt minimum: et stort utstillingsrom, toaletter
og kjøkken på hovedplanet, og en rampe opp til
mesanin og lagerrom. Planen er enkel, og publikumsarealene er prioritert. De fleste behov er
likevel tilfredsstilt. Museet utnytter det generelle rommets fleksibilitet og flerfunksjonalitet.
Både kafé og butikk er uproblematisk integrert i
museumsarkitektur

utstillingslokalet. Stiftelsen som driver museet
har sine møter blant de gamle gjenstandene, og
snekrer enkle utstillingselementer på stedet.
Men også manglene melder seg. Museet
undervurderte noen praktiske behov. Kjøkkenet opptar den plassen som opprinnelig var
planlagt som kontor. Mesaninen brukes til
administrasjon, men fungerer også som utstillingsareal. Selv om lageret er uten vindu, er
museets datamaskin plassert i rommet, slik
at det fungerer som kontorplass. Lagerlokalet
er sprengt, og den åpne plassen under rampen
fylles opp. Samlingen er i ferd med å fylle opp
utstillingsrommet. Et eventuelt byggetrinn 2
krever imidlertid et nytt økonomisk løft.
Den store museumsinstitusjonen

Arkeologisk museum i Stavanger kan beskrives
som en motsetning til Karmøy fiskerimuseum.
Her er utstillingsarealene relativt små (ca.
1000 kvm.) i forhold til de øvrige funksjonene:
drifts- og administrasjonsarealer, laboratorier,
bibliotek og andre lokaler for forskning og formidling. Den omfattende virksomheten krever
et stort og komplekst bygg. Hver funksjon har
tilrettelagte arealer.
Arkitekten har forholdt seg til en sammensatt bygningsmasse av nytt og gammelt.
Arkitekten har ikke bare løst hver enkelt programfunksjon og tekniske kravspesifikasjoner,
men også et innfløkt sirkulasjonsmønster som

skiller publikum og ansatte. På tross av at
anlegget med flere bygningsfløyer og varierende etasjeantall medfører lange avstander,
er den overordnede planløsningen logisk, og
tilgjengeligheten mellom relaterte funksjoner
stort sett løst.
Flerbruksprinsippet kommer også her
til anvendelse. Her er det publikum som får
adgang til eller innsyn i lokaler som vanligvis
er forbeholdt de ansatte: laboratorier og verksteder. Slik formidles prosessene i det arkeologiske arbeidet frem til en gjenstand blir utstilt.
Behovsanalyse, romprogram, arealdisposisjon og funksjonslogistikk
Funksjonsanalyse og -program skal vanligvis
ikke gi formale føringer, men betraktes som et
pragmatisk og skjematisk forarbeide for arkitekturen. Materialet bør egne seg som grunnlag
for arkitektoniske valg, men ikke låse prosjekteringsprosessen. Oppdragsgiver må være åpen
for arkitektens programtolkning, romlige idé
eller avvikende disposisjon. Prosjekteringen
kan gi nye og bedre løsninger enn lister og diagrammer.
Institusjonen må vurdere hva som er
hensiktsmessig, men en analyse av bruk og
behov og et gjennomtenkt program kan være
et grunnlag for finansiering og en forutsetning
når det kommer til realisering av prosjektet.
Både ytre omstendigheter og museets virksom83

het kan endre seg i løpet av en lang planleggings- og byggeperiode, og planene bør være
konkrete, men tilpasningsdyktige.
Bruk og krav

Så langt som mulig gjør museet rede for fremtidig organisasjon, drift og administrasjon,
innsamlingspolitikk og bevaringspraksis, ambisjoner om formidling og forskning. Museet
stiller krav og definerer behov, ut fra erfaringer
og økonomiske rammer.
For tidligere etablerte museer tar gjerne
behovs- eller funksjonsanalysen utgangspunkt i
museets registreringer av bruk gjennom flere
år:
• bemanning
• publikumsbesøk
• gjenstands- og bygningssamling
• sommer- og vinterdrift
• intern organisasjonsstruktur
• virksomhet: innsamling, bevaring, forskning
og formidling
• arbeidsmiljø og –rutiner
Museet kan legge realistiske planer for endringer i virksomheten:
• vekst i samling?
• økt bemanning?
• høyere besøkstall?
• nye formidlingsformer?
• utvidet/mer kompleks virksomhet?
• eventuell omorganisering
• regional konsolidering og nettverksbygging
• samarbeid med andre institusjoner?
• ekstern bruk/utleie?
• andre kulturfunksjoner/sosiale funksjoner?
• nye tekniske krav?
Nyetablerte museer kan gjøre tilsvarende
beregninger. Det vil da være aktuelt å se på statistisk materiale og hente råd og veiledning fra
sammenlignbare museer, museumskonsulenter
og ABM-utvikling.
Med bakgrunn i et slikt analysemateriale
kan museet bestemme arealbehov og ønsket
potensiale i den nye bygningen. Funksjonsprogram eller romprogram utarbeides, eventuelt også flytskjema, risikoanalyse og sikringsplan. Krav til klima, sikring og bevaring, arealer, utstyr og spesialinnredning kan spesifiseres
i en funksjonsbeskrivelse.
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Funksjonsplanlegging ved Arkeologisk museum i
Stavanger

Arkeologisk museum i Stavanger gjorde et
stort forarbeide med romprogrammet. Uten
dette skriftlige og skjematiske grunnlaget
ville arkitekten ikke kunne sette seg inn i den
omfattende virksomheten og de spesielle krav
som stilles av ulike brukere.
Analysearbeidet ble igangsatt i 1975, videreført og revidert etter hvert som virksomheten
ble utvidet og modernisert, og etterhvert som
planene for rehabilitering og nybygg tok form.
I 1992 forelå dokumentet som lå til grunn for
det endelige byggprosjektet: Romprogram
med funksjonsanalyse, flytskjema og romfordelingsnøkkel. Da var lokalene for administrasjon og vitenskapelig virksomhet fordoblet
i forhold til opprinnelige planer, mens utstillings- og publikumsarealer var redusert med
mer enn 30 %. Denne omprioriteringen kan
forklares ut fra endrede krav til museet og den
moderne forskningsinstitusjonens behov. I
programmets innledning gjøres det rede for
bakgrunn, målsetninger og forutsetninger for
prosjektet. Bygningsmessige rammer og programmets prinsipper gjennomgås.
Romprogrammet lister opp de enkelte
avdelingers arealkrav i poster, med spesifikasjoner og merknader til hver enkelt post i et
eget kapittel. Merknadene angir bruk, særkrav
til dimensjonering, installasjoner, utstyr og
innredning, og ev. lokalisering i forhold til
andre funksjoner. Romnumre angitt i programmet vises i oversiktsplaner.
Programmet inneholder tabeller som viser
hvordan de enkelte programposter og funksjonsenheter fordeles i bygningskomplekset.
Som grunnlag for lokaliseringsnøkkelen ble
det utarbeidet flytskjemaer og sambandsdiagrammer som viser funksjonelle tilknytninger.
Alle rommene er gradert i forhold til sikkerhet. Museet definerer fire sikkerhetssoner:
1) offentlig
2) halvoffentlig
3) halvintern
4) intern
Et slikt analysemateriale kan være nødvendig
for å løse en kompleks bygning som AmS. For
mindre museer vil en enklere gjennomgang
av behov, nedfelt i et kortfattet og oversiktlig

program med tekniske spesifikasjoner, være
tilstrekkelig.
Trøndelag folkemuseums program

Trøndelag folkemuseum gjorde et grundig programarbeid. Museet satte blant annet opp en
produkt-markedsmatrise (besøksprognose), der
museets virksomhet ble vurdert i forhold til et
formidlingsmarked (skole, ordinært publikum,
bedrifter/institusjoner, turister) og et profesjonsmarked (andre museumsinstitusjoner).
Hvordan et funksjonsprogram settes opp
varierer sterkt, fra rene tabeller til beskrivende
tekster. Ved Trøndelag folkemuseum ble hvert
rom satt opp i et skjema, og hver av postene i
romprogrammet kommentert og spesifisert i
tekst etter følgende punkter:
• generelt
• bemanning (antall brukere)
• funksjoner, kvaliteter, bygningsmessige krav
• lokalisering (i forhold til øvrige funksjoner)
• areal
• uavklarte aspekter
Også kostnadsoverslag inngikk som en del av
programskjemaet, slik at utgiftspostene ble justert ved programrevisjoner.
Dimensjonering og disposisjon

Bygningens rom skal dimensjoneres i forhold til
bruk og behov. Det finnes normer, standarder
og retningslinjer (se note 7) for dimensjonering
og mål, ofte angitt ved antall kvadratmeter per
bruker eller bestemt av tekniske krav.
Det er vanlig å bruke publikumsgrupper,
for eksempel busslaster (40-50) og skoleklasser (25-30), som dimensjonerende størrelser for
museene.
Arealene knyttet til museets samling, både
magasiner, verksteder og utstillingsrom, må
tilpasses gjenstandssamlingen. Arealdisposisjonene må vurderes i forhold til eksisterende
samlinger og fremtidig innsamlingspraksis.
Det sier seg selv at et flymuseum har behov for
store haller, mens et fotomuseum har få store
gjenstander, men trenger veggplass og montre
for fotografisk utstyr. Ved et natur- og kulturhistorisk museum, eller et folkemuseum, må det
gjøres arealberegninger for de mangfoldige samlingene. Gjenstander som i seg selv ikke tar stor
plass, kan kreve særskilte, klimatilpassede rom.
museumsarkitektur

Oppe til venstre: eksempel fra romprogram
Oppe til høyre: eksempel fra merknad
Nede til venstre: eksempel flytskjema, sambandsdiagram
Nede til høyre: eksempel fordelingsnøkkel

museumsarkitektur
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Hvor stor andel av det totale arealet som
benyttes til publikumsfunksjoner i forhold til
interne funksjoner varierer, og fordelingen står
ikke alltid i forhold til museets virksomhet.
Ved mange museer oppleves utstillingsrommene som trange og overfylte. Noen museer
har velutstyrte spesialverksteder, men har ikke
ansatt ekspertise for å bruke slike lokaler. Noen
har populære kafeer, men kjøkken som er for
små til å betjene dem. Andre har store garderober som står ubrukte, mens det oppstår køer
ved toalettene. Lagerbehovet undervurderes
nesten alltid.
Jærmuseet har, i forbindelse med Jær-regionens konsolideringsprosess, overtatt driften
av tre museer i Sandnes. Både stab og aktivitetsnivå vokser med et øket ansvarsområde.
Kontor- og administrasjonsdelen er nå sprengt.
For funksjoner som auditorium og kafé, som
også leies ut, vurderes de enkle løsningene i
ettertid som noe utilfredsstillende, og et skikkelig varmtkjøkken savnes. Den åpne planløsningen gjør det dessuten praktisk vanskelig
å holde kafeen åpen for ikke-betalende besøkende, noe som ville styrket museets rolle som
lokalt møtested. Butikken, som selger lokalt
produserte bruksgjenstander, er betjent fra billettluka. Dette fungerer i forhold til nåværende
publikumsgrunnlag og salgspotensiale.
Fleksibilitet

All arkitektur vil endres med tiden. Noen
bygg er tilrettelagt for endringer med fleksible
løsninger, andre kan begrense mulighetene for
forandring. På samme måte vil noen lokaler
være fleksible og tilrettelagt for flerbruk, mens
andre er skreddersydd for en bestemt funksjon.
Når arealene er knappe, og museet skal
prioritere, kan fleksibilitet i arealdisposisjonen
være løsningen. Alta museum har publikumsfasiliteter (garderober og toaletter) i museets
tilfluktsrom. Bortsett fra at en må passere gjennom en litt påtrengende slusefunksjon, er dette
en grei løsning.
Ulike faglige aktiviteter og kulturelle begivenheter innebærer stor variasjon i den daglige
driften, og behov for stor kapasitet eller stor
fleksibilitet i auditorium/amfisal, undervisningsarealer, kafé og vrimleareal. Fleksibilitet
kan også være en løsning når publikumstilstrømmingen er sesongavhengig. Dersom loka86

lene egner seg for flere formål, kan dette skape
aktivitet gjennom hele året.
Ved Jærmuseet var bruksendringer en forutsetning; arealer i første byggetrinn ble omdisponert etter hvert som andre byggetrinn ble
tatt i bruk. Utstillinger ble forandret og magasiner flyttet, ledig plass ble utnyttet til arkiv og
undervisningsrom.
Prioritering, plass og funksjonalitet

Stramme økonomiske rammer kan føre til
trange museumsbygninger. De valg og prioriteringer som gjøres når det gjelder arealfordeling,
vil prege driften. Norsk Luftfartsmuseum for
eksempel, som har et samlet areal på 12 000
kvm, hvorav 8 600 til utstillinger og 2 850 til
publikumsfunksjoner, har ikke tilstrekkelig
plass til magasiner, arkiver, verksteder, drift og
administrasjon. Museethar flyttet deler av driften til nærliggende nærings- og hangarbygninger. Norsk Vegmuseum trengte et spiserom for
de ansatte, og tok i bruk lokalet som var planlagt som bibliotek. På Alta museum er publikumsarealene (ca. 1 300 kvm) dobbelt så store
som utstillingsarealene (ca. 650 kvm) Dette
kan forklares med at museet må kunne ta imot
et større publikum ved ulike arrangementer,
publikum som besøker helleristningsområdet
og lokale brukere av museets omgivelser. Men
utstillingssalene, særlig i underetasjen, der også
himlingshøyden er forholdsvis lav, kan virke
begrensende, både for utstillinger og publikum.
Ivar Aasen-tunets program ble redusert
fra 2720 kvm i de tidlige planene til 1690 kvm.
Kontorarealer og arkivmagasin ble skåret ned.
Auditoriet fikk bare 110 av planlagte 300 plasser,
og uteamfiet fikk dermed en viktig rolle som
supplement. Bygningen fungerer med dagens
samling og bemanning, men gir ikke tilstrekkelig rom for vekst og utvikling av institusjonen.
Det finnes ikke kontorplass for forskere, og for
lite frie arealer. Kaféen betjener bare et fåtall av
deltagerene ved større arrangementer. Senteret
holder et høyere aktivitetsnivå enn det huset
ble planlagt for. Men der det er hjerterom er det
husrom. Ivar Aasen-tunet lar ikke bygningens
kapasitet begrense virksomheten. Institusjonen
arrangerte i løpet av de tre første driftsårene
mer enn 200 arrangementer, med Dei nynorske festspela som årlig høydepunkt. Halvparten av besøket er knyttet til denne delen av

virksomheten. Museet må ikke bare planlegge
arealer, men også i volumer. Ved Jærmuseet, for
eksempel, har takhøyden i underetasjen vist seg
å være for lav. Etasjehøyden skal ikke bare gi
tilstrekkelig plass til teknisk infrastruktur, men
også gi gode romlige proporsjoner.
Tilgjengelighet og sirkulasjon

Som offentlig bygg og arbeidsplass skal alle
arealer i museet tilrettelegges for bevegelseshemmede, blinde og svaksynte (se note
8). Bygningsmessig betyr dette i hovedsak at
unødvendige fysiske hindringer begrenses,
og at alle kan orientere seg i bygningen. Tilgjengelighet for rullestolbrukere innebærer at
det finnes ramper eller heiser som alternativ
til trapper, forskriftsmessige toaletter osv.
Friluftsmuseer og uteområder kan ofte være
vanskelig tilgjengelige for bevegelseshemmede.
Ved Alta museum er gangveisystemet gjennom
helleristningsområdet dimensjonert og tilrettelagt for rullestolbrukere.
Trafikkmønsteret i et museum kan beskrives som tre delvis overlappende sirkulsjonssystemer:
• sirkulasjon av publikum
• sirkulasjon av museets ansatte
• sirkulasjon av gjenstander
Det understrekes at diagrammet på neste side
ikke viser noen ideell organisering av et museum, men er en prinsippiell og skjematisk forenkling av hvordan en del eksisterende museer
er bygget opp arealmessig, og fungerer trafikalt.
Publikum har bare adgang til deler av
museumsbygningen: publikums- og utstillingsarealer. Her bør det være lett å orientere
seg, primært ved hjelp av et velorganisert romforløp, sekundært ved hjelp av skilting.
Museets ansatte bruker hele museet, men
i hovedsak den eller de delene av museumsbygningen som er knyttet til deres faglige
stilling eller praktiske rolle. Funksjonell flyt i
planløsningen vil avhenge av organisasjons- og
avdelingsstrukturen. En egen personalinngang
knyttet til administrasjons- og driftsarealer kan
være en fordel, både med hensyn til arbeidssituasjon og sikkerhetskrav/soneinndeling. Ved
Arkeologisk museum i Stavanger var det nødvendig med en kulvert for å bedre tilgjengeligheten mellom funksjoner.
museumsarkitektur

Gjenstandenes forflytning i museet går
vanligvis fra gjenstandsmottak via verksteder,
via utstillinger, til magasiner. Disse funksjonene organiseres best på ett plan (eller med
vareheis) med korte avstander og med store
porter og dører. Gjenstandenes bevegelse
karakteriseres ved at det i mange tilfeller er en
enveistrafikk, med magasinet som endestasjon.
Vandreutstillinger og lånte gjenstander er derimot bare kortere tid ved museet, og skal pakkes
ut og inn igjen.
Krav til tyverisikring og krav til nødutganger, lukkede rømningsveier og branntrapper
legger føringer for trafikkarealene. Også for
vertikalkommunikasjon kreves det som regel
separate heiser og trapper for ekstern og intern
trafikk, lukkede branntrapper, og eventuelle
vareheiser dersom magasiner og utstillinger er
fordelt på flere nivåer. Norsk Luftfartsmuseum
har ni trapperom og fire heiser, og dessuten
åpne trapper og ramper i utstillingshallene.
Karmøy fiskerimuseum har kun en rampe.
Generelt bør en unngå unødvendige korridorer. Men det kan også være problematisk
eller uhensiktsmessig å forutsette at mennesker
og gjenstander skal passere gjennom funksjonsbestemte rom. Også trafikkarealer kan være
bevisst bearbeidede rom i en arkitektonisk helhet.
Mange museer må fordele virksomheten
i flere bygninger, og tilpasse programmet for
nybygg til eksisterende bygninger. Praktisk
tilrettelegging i form av både digital og fysisk
kommunikasjon kan kompensere for ulemper.
Ved Trøndelag Folkemuseum førte en todeling
av den nye bygningsmassen til deling av staben. Avdelingsstrukturen avspeiler seg i bygningene. Formidlingsavdelingen har kontorer i
publikumsbygget, de øvrige avdelinger får plass
i verksteds- og administrasjonsbygget. For å
redusere problemet splittelsen av funksjoner
medfører, forsøker museet å knytte alle ansatte
til funksjoner i begge bygg.
Primære funksjoner, sekundære funksjoner og
spesialfunksjoner

Det er vanlig å definere hovedfunksjoner som
primære, og bifunksjoner eller betjenende funksjoner som sekundære. Primærfunksjonene er
gjerne direkte knyttet til museets formål og
faglige virksomhet, og til publikums møte med
museumsarkitektur

Sirkulasjonsmønster for publikum, ansatte og gjenstander. Illustrasjon: Hege Maria Eriksson
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Kafè, Sverresborg. Foto: Trøndelag Folkemuseum

museet og samlingen, mens sekundære funksjoner er mindre synlige funksjoner knyttet til
daglig drift og publikumsservice; toaletter og
garderober, lagerarealer, tekniske rom, rengjøringsrom, søppelrom osv.
Utstillingsfunksjonen er viet et eget kapittel (se kapittel 5). Formidlingsfunksjonen
trenger gjerne rom av varierende størrelse. De
fleste museer har undervisningsrom dimensjonert for en skoleklasse, og eventuelt mindre
seminarrom. Mange har auditorier med plass
til minst to busslaster (88 personer). Noen har
en liten kino som en del av utstillingen. Flere
museer har i forbindelse med ulike arrangementer også bruk for et utendørs amfi eller
forsamlingssted. Lekerom og publikumsverksteder finnes i mange varianter, blant annet på
Trøndelag Folkemuseum, Arkeologisk museum
i Stavanger, Norsk Oljemuseum og Aasentunet. Slike rom, og særlig de med muligheter
for aktiviteter knyttet til museets innhold, blir
som regel mye brukt, og kan også fungere som
undervisningslokaler.
Biblioteket kan knyttes både til utadrettet og internt arbeid. Av museenes primærfunksjoner er det forskningen som gir minst
utslag i bygningen. Med unntak av gjenstandsregistrering og eventuelle laboratorier er forskningsarealet ved de fleste museer begrenset til
en kontorplass eller to. Arkeologisk museum
i Stavanger skiller seg ut ved at vitenskapelig
88

Auditorium, Aasen-tunet. Foto: Guy Fehn

virksomhet ikke bare opptar en stor del av bygningene, men også ved at laboratoriene gjøres
synlige for publikum. Oppbygging av gode
auditorier og biblioteker, undervisningsrom og
studieplasser for forskere kan bygge opp under
et faglig nettverk og den interne forskningen
ved museene.
De fleste eksisterende museer trenger
større og bedre lokaler for oppbevaring av gjenstander: klimaregulerte magasiner i brannsikre
bygninger. Det vil trolig bygges flere rene
magasin- og verkstedsbygg de nærmeste tiår.
Noen av dem vil betjene flere museer. Dermed
kan også magasinarealene i en del fremtidige
museumsbygninger reduseres. Så og si alle
museer trenger et verksted, men behovet for
spesielle konserveringsverksteder, laboratorier,
utstillingsverksteder, monteringshaller, studioer og atelierer varierer stort.
I mange museumsbygninger vil det være
behov for spesielle rom, der det stilles særlige
krav til tekniske og praktiske løsninger, og der
det vanligvis må innhentes konsulentbistand.
Eksempler på spesialfunksjoner er avanserte
laboratorier, kjøle- og fryserom, klimasluser,
akvarier, kinoer, spesialrom for digitalt basert
formidling eller lignende.
Eksterne funksjoner

Myndighetene fremhever fordelene ved fellesløsninger, der flere institusjoner deler magasin,

arkiv, konserveringstjenester, og eventuelt
samarbeider om registrering og dokumentasjon. Det arbeides også med samordning og
rasjonalisering av museumsdrift og -administrasjon og koordinerte skoletjenester.
Regionale fellesfunksjoner bygges opp, ofte
med base i ett større museum, samtidig som
det etableres nasjonale nettverk. Dermed flytter flere museer deler av sin virksomhet utenfor museets fire vegger. For at eksterne funksjoner skal kunne fungere i forhold til museets
daglige drift, må de være fysisk tilgjengelige og
lette å administrere.
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
er ikke bare spredt i flere bygninger, men til
flere kvartaler i Trondheim sentrum, og må
tilpasse driften etter forholdene. Erkebispegårdens museumsfløy er en tilnærmet ren
utstillingsbygning. Museumsadministrasjonen
holder hus i en eldre fløy innenfor anlegget,
mens verksteder og magasiner ligger utenfor
museumsområdet.
Flerbruk og utleie

Mange museer er avhengige av næringsinntekter, ofte i form av utleie av lokaler, og må
planlegge bygningen med tanke på flerfunksjonalitet. Det er vanlig å leie ut til arrangementer
i regi av foreninger og organisasjoner, men
også til private arrangementer, som brylluper.
Enkelte museer har også faste leietagere. Alta
museumsarkitektur

Magasin/vaskehall, Norsk Vegmuseum. Foto: Ole A. Flatmark

museum har for eksempel postkontor i vestibylen.
Norsk Luftfartssenter ble etablert i 1994
som en halvkommersiell institusjon, drevet av
aksjeselskapet Norsk Luftfartssenter AS. Programmet definerte fire virksomhetsområder.
Senteret skulle være:
• et militært, nasjonalt luftforsvarsmuseum
• et sivilt, nasjonalt luftfartsmuseum
• et senter for nærings- og undervisningsvirksomhet
• et opplevelsessenter
Aksjeselskapet skulle ivareta eiendom og markedsføring, og finansiere driften blant annet
ved å leie ut arealer til ulike aktører. Nordland
fylkeskommune skulle ha utdanning i flymekanikk og avionikk i bygningen, og flyselskapene leide et lokale for ulykkesøvelser. Norsk
Forsvarsmuseum (Forsvarsdepartementet),
Luftfartsverket (Samferdselsdepartementet),
flyselskapene og Norsk Aeroklubb er noen av
de viktigste leietagerene, og eier de fleste av
flyene. Stiftelsen Det norske sivile luftfartsmuseum inngikk en avtale om finansiering
gjennom aksjeselskapets næringsvirksomhet.
Kulturdepartementet opprettet i 1997/98
den statlige stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum
som eier av Norsk Luftfartssenter, og gav
institusjonen status som nasjonalt museum.
Museumsfunksjonen skulle heretter prioriteres
museumsarkitektur

Vestibyle, Jærmuseet. Foto: Jærmuseet

og videreutvikles. Luftfartsmuseet har siden
mottatt driftstilskudd til den museumsfaglige
virksomheten over kulturbudsjettet, men aksjeselskapet administrerer og forvalter fremdeles
næringsinntektene.
Funksjonslogistikk

Det finnes mange prinsipper for organisering
av funksjoner i et museum, og ofte avspeiler
disse ikke bare den praktiske virksomheten,
men bygningens sosiokulturelle anatomi, for
eksempel organisatoriske og sosiale strukturer,
eller ledelsens holdninger og prioriteringer.
En hierarkisk romorganisering viser hvordan
funksjonenes viktighet og verdi vurderes. En
inndeling etter avdelingsstruktur og virksomhet viser interne faglige og driftsmessige mønstre.
Det kan ikke gis noen mal for museers
funksjoner eller funksjonslogistikk. Det enkelte museet må sammen med arkitekten klargjøre
funksjonene og deres innbyrdes sammenheng.
De generelle punktene nedenfor er, med forbehold om at hvert eneste punkt kan motsies, satt
opp som praktiske råd for et gjennomsnittlig til
stort museum.
Generelle råd, basert på sjekklister fra NKKM/
ABM-utvikling og på erfaringer fra undersøkelsens
museer:
• Bygningen bør være lett å orientere seg i

• Publikumsmottak med informasjon og billettsalg bør ha direkte adkomst til butikk,
garderober m/oppbevaringsplass, toaletter, og
lett tilgang til utstillinger, kafé, foredragssal,
bibliotek, undervisnings- og administrasjonslokaler.
• Kaféen bør være tilgjengelig uten inngangsbillett. Kaféens kapasitet bør stå i forhold til
antall plasser i foredragssal/auditorium.
• Behovet for lagerplass blir ofte undervurdert.
Administrasjonen trenger lager for utstyr og
kontorrekvisitter. Auditorium må ha stolog utstyrslager, kaféen tilstrekkelig kjøle/fryserom og avfallsrom. Verkstedene trenger
lager for materialer, ofte også for oppbevaring
av spesialprodukter. Montre, lysarmatur og
annet utstillingsutstyr skal ha plass. Fraktemballasje og vandreutstillinger skal kunne
lagres midlertidig.
• Gjenstandsmottak og verksteder bør ha direkte
innkjøring, uavhengig av publikumsadkomst/
hovedinngang. Mange større museer har, i
tillegg til spesialisert konserveringsverksted,
bruk for snekkerverksted med malerom,
kontor for vaktmester/driftstekniker og
div. tekniske rom og lager, eventuelt også
mørkerom/fotolaboratorium og -atelier og
smie/metallverksted. Gjenstandsmottaket
bør bestå av adskilte rom for utpakking, registrering, fotografering, teknisk konservering
osv. Mottak og verksteder bør ligge i nær
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E L L E N
D E S I G N

Funksjonsdiagram fra
Norsk Oljemuseums
publikumsveileder
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KONFERANSER OG
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Museet har både
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MUSEUMSBUTIKKEN

BYGGET

Menyen på museets spise-

Museet har et eget fag-

I museumsbutikken finner

Norsk Oljemuseum er

sted; Café Bølgen & Moi,

bibliotek som ligger i

du spennende produkter

er en rikholdig blanding av

byggets 2. etasje. Her

– til minne om besøket på

"høye" smørbrød,

finnes boksamling, studie-

Norsk Oljemuseum.

spennende småretter,

plasser og dataverktøy

Hva med en gullforgylt pin

middagsservering og lekre

som er disponibelt for

av en borekrone eller en

desserter og kaker.

publikum.

ekte oljeprøve?

tilknytning til utstillingsarealene, med store
dører/porter.
• Det vil som regel være behov for en eller
flere garasjeplasser eller biloppstillingsplasser i
direkte tilknytning til museumsbygningen
(ved økonomi-/personalinngang / gjenstandsmottak)
• Magasinene skal gi plass til voksende samlinger. De bør plasseres med kort vei og store
dører fra/til gjenstandsmottak/verksteder og
til/fra utstillinger. Magasiner skal ikke ha
dagslys, og ikke vann- og avløpsrør gjennom
lokalene. Konstruksjonene skal være ildfaste,
og tåle store belastninger. Magasinene kan
deles inn i klima- og temperatursoner, gjerne
med separate rom for ulike materialtyper.
• Utstillingslokalene skal ha plass til både faste
og temporære utstillinger. Se forøvrig kapittel 5.
• Har museet magasin, verksted eller utstillinger over flere plan, må disse kunne betjenes
av en stor vareheis.
• Tekniske anlegg og installasjoner skal være lette
å bruke, oppdatere, vedlikeholde og erstatte.
Det stilles store krav til ventilasjon og klimakontroll i verksteder, magasiner og utstillingslokaler. Det må settes av tilstrekkelig
plass til store klimaanlegg, både i bygningsdeler og i tekniske rom.
• Materialer i interiør og eksteriør bør være
miljøvennlige, holdbare og enkle å rengjøre

og møterom (20-40 plasser)
som leies ut til ulike konferanser og arrangement.
Lokalene har moderne
audiovisuelt utstyr.

Norsk Oljemuseum, Postboks 748 Sentrum, 4004 Stavanger / Telefon: 51 93 93 00 / Telefaks: 51 93 93 01
E-post: post@norskolje.museum.no / Internett: www.norskolje.museum.no
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i seg selv en utstillingsgjenstand. Arkitekturen

og vedlikeholde. Materialer i utstillinger og
magasiner skal ikke kunne skade museumsgjenstander.
er en scenografisk

tolkning av det norske
grunnfjellet, det åpne

kystlandskapet og olje-

installasjonene til havs.

Denne typen veiledning kan være nyttig, men
må alltid utfordres når de danner fastlåste
mønstre. Er det mulig, innenfor rammen av
ordinær museumsdrift, å bygge nyskapende
rom og romforløp?
Funksjonsplan Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseums publikumsveileder viser
museets funksjonelle organisering. Museet er
forholdsvis representativt for nyere natur- og
kulturhistoriske museer. Det har gjenstander
av alle størrelser. Det er stort nok til å inneholde de fleste typiske funksjoner og enkelte spesialrom, men så lite at planene er oversiktlige og
lette å orientere seg i. Totalt areal er 4900kvm,
hvorav 700kvm er publikumsarealer, 2000 kvm
utstillingsarealerav. utstillinger, 1500 kvm. til
drift og administrasjon, 200 kvm til undervisning og forskning og 300 kvm. magasiner og
verksteder.
Oljemuseet har ikke noe stort magasin
eller spesielle konserveringsverksteder. Slike
behov dekkes eksternt. Utstillingene ligger
i separate bygningskropper. De øvrige funksjonsområdene har (i prinsippet) hver sin
etasje i hovedbygget, slik at grunnplanet med
publikumsfunksjoner og restaurant er offent-

lig, mellometasjen med undervisning, bibliotek
og auditorium er halvoffentlig, og toppetasjen
med administrasjonen er intern. Hovedbygget
er organisert med murkjerner for alle sekundære funksjoner og vertikal kommunikasjon.
Lyd og akustikk

Planløsningen er avgjørende for lydforholdene
ved museet. Store, åpne utstillingshaller og
sammenhengende, flerfunksjonelle rom kan
skape støyproblemer, som må kompenseres
med bygningsmessige, akustiske virkemidler.
Bygningselementer og konstruksjoner mellom
rom må utføres i henhold til lydkrav.
Akustikere og lydkonsulenter kan bidra
med ekspertise. Ved å lydklassifisere rommene
etter bruk og akseptabelt støynivå, har en et
godt redskap for å definere horisontale og vertikale lydskiller, velge isolasjonsnivå i vegger
og dekker, dører og vinduer/glassfelter, og til
å bestemme materialbruk og bearbeiding av
overflater.
Både materialbruk, strukturer, teksturer,
innredning og rommets form (vinkler og
proporsjoner) vil påvirke akustikken. Støy
fra publikum i store grupper, fra audiovisuelle enheter eller lydkulisser i utstillinger
kan begrenses med lydabsorberende materialer. Guidens posisjon i rommet vil kunne
være avgjørende for hvor stemmen bærer. I
flerbruksrom, som vestibyle med billettsalg,
museumsarkitektur

butikk og kafé, kan lydforholdene til en viss
grad kontrolleres i soner.
Flere av museene i undersøkelsen klager
over dårlige lydforhold i nybyggene. Støyproblemene er verst i store åpne arealer der publikumsvestibyler med kafe og butikk er kombinert med utstillinger. Vanskeligheter med
akustikk oppstår også i store utstillingsrom der
lyd reflekteres i harde materialer i gulv, vegger
og tak. Et annet lydproblem oppstår når lydisolasjonen ikke er tilfredsstillende. Støylekkasjer
fra publikumsarealer og verksteder, eller mellom kontorer, skaper dårlige arbeidsmiljøer.
De ansatte ved Jærmuseet har opplevd støy
og vanskelig akustikk i den åpne hallen (byggetrinn 1) som problematisk. Museet måtte
ofre den åpne, høyloftede hallen med rå betong
i gulv og vegger. I sammenheng med produksjon av utstillinger ble det bygget en mesanin
og lagt gulvbelegg som absorberer lyd. Også
lydklassifisering og lydisolering mellom ulike
funksjoner viste seg å være utilfredsstillende.
Knappe ressurser gikk ut over funksjonaliteten.
Sikring og bevaring
Museets samling må sikres mot både langsom
nedbrytning, ulykker og kriminalitet. En rekke
arkitektoniske og tekniske tiltak kan ivareta
bevaringshensyn og sikkerhet i en bygning.
Temaet er for omfattende til å behandles grundig i denne publikasjonen, men nedenfor berøres de viktigste truslene.

Interne redningsplaner, alarmterminering
og rutiner for ekstern oppfølging, utrykning
og feilmeldinger bør defineres. Brannalarmsystem (sensorer/detektorer) bør, for å unngå
spredning av brann og røyk, men sikre rømningsveier, kobles opp mot eventuell dørautomatikk og adgangskontroll.
Slokningsutstyr må være effektivt. Slokningsproduktet (vann, skum, pulver, sand) må
vurderes i forhold til bruksområde, for minst
mulig skadeeffekt. Sprinkleranlegg er effektivt
for slokning og hindring av brannspredning.
Det må foretas en avveining mellom bruk av
sprinkler og fare for vannskader på samlinger
og gjenstander, for eksempel i magasiner. (Det
anbefales sluk i sprinklede magasiner.) Et
godt, konvensjonelt sprinkleranlegg i en helårs
oppvarmet bygning vil i liten grad utgjøre en
trussel for større vannskader, og anlegget vil
kunne forhindre en større katastrofe. Risikoen
for vannskade reduseres hvis sprinklingen i
hovedsak anlegges ved kilder til brannårsak og
i arealer for mulig spredning.
Brannfarlige og eksplosive materialer (for
eksempel kjemikalier til bruk i konservering)
må oppbevares forsvarlig, ofte i egne, forskriftsmessig bygde rom.
I eldre bygninger må elektriske anlegg kontrolleres, eventuelt utbedres eller erstattes, og
godkjennes.
Se forøvrig Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan –og bygningsloven, Teknisk forskrift TEK.

Sikringsplaner

Museene må ut fra en trussel-/risikovurdering og kost-/nyttevurdering definere sikringsnivå og sikkerhetstiltak. Ut fra en slik
analyse kan museet legge opp en strategi og
utarbeide sikringsplaner med sikkerhetssoner.
Ofte vil sikringen være en kombinasjon av
bygningsmessige tiltak, tekniske/teknologiske
tiltak og sosial kontroll (tiltak i forhold til
ansatte/publikum). Sikringsplanene inkluderer
også nødtiltak/eventuelt nødanlegg (nødaggregat, nødlys o.l.)

Vannskader

Alle vannføringer og avløpsledninger skal plasseres slik at eventuelle lekkasjer ikke berører
samlingen. Alle rom med vann skal ha sluk.
Bygningsfysiske løsninger (taktekking, overlys,
membraner, gjennomføringer) må prosjekteres
og utføres med særlig omhu. Konsekvensene
av vannskader kan bli prekære. Bygningen,
særlig magasiner under bakkenivå, bør sikres
mot flom og naturskade.
Tyveri

Brann

Branncelle-inndeling og brannskiller, rømningsveier og nødutganger må prosjekteres og
bygges i henhold til lover og forskrifter, med
de særhensyn museumsfunksjonen krever.
museumsarkitektur

Sikring av gjenstander mot tyveri må løses ut
fra to situasjoner:
• når museet er åpent, med tilgang til utstillinger og publikumsarealer
• når museet er stengt

Skallsikring, dvs. sammenhengende bygningsmessige elementer (vegger, dekker, tak), utgjør
den primære tyverisikringen. Ytre skall må
være innbruddssikkert. Skallenes svake punkter er dører og vinduer. Det bør utarbeides et
skjema som viser bygningens fysiske sjikt, sikkerhetssoner, tilgjengelighet og brukskontroll/
adgangskontroll (nøkler/kort), dekningsområder for tyverialarmer, vakthold, overvåkning
og andre kontrolltiltak. Det kan være aktuelt å
legge opp adgangskontrollen ved å definere alle
arealer innenfor fire sikkerhetskategorier:
• offentlig
• halvoffentlig
• halvintern
• intern
Verdifulle gjenstander i utstillingen bør også
sikres (se kapittel 5)
Klima, forurensning og biologisk nedbrytning

Sverre Fehn skriver: «Museumsbygningene
blir konstruert som store kuvøser med de
mest kostbare og finurlige ventilasjonsanlegg»
(Byggekunst 2-92). Han er opptatt av tingenes
forgjengelighet og museet som uttrykk for
«redselen for den tapte tid».
Nedbryting av materialer innebærer tap av
styrke, endret oppløselighet, sprøhet, krakelering, misfarging, bleking og falming. Effekten
er akkumulerende; skader kan ikke reverseres.
Relativ luftfuktighet (RF) er det prosentvise forholdet mellom mengde vanndamp i
luft ved en gitt temperatur og maksimal mengde vanndamp den samme luften kan inneholde. Faktorer som påvirker klimaet i bygningen
er lokale og regionale værforhold, grunnforhold, høyde over (eller under) terreng, og
bygningens orientering i forhold til terreng og
himmelretninger. Inneklimaet varierer dessuten med døgnet og årstidene, temperatursvingninger og temperaturfordeling, belysning, luftbevegelser, fuktavgivelse fra mennesker, åpent
vann, lekkasjer, materialegenskaper eller diffusjon mellom bygningsdeler. Klimamålinger
utføres med aspirasjonspsykrometer og thermohygrograf, og kan registreres i dataloggere.
Målinger over lengre perioder vil fange opp
døgn- og årstidsvariasjoner, og utgjør grunnlag
for regulering av klimaet i utstillingslokaler.
Det er utarbeidet anbefalinger for temperatur
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og relativ luftfuktighet for ulike materialer og
gjenstander.
Støv- og sotpartikler, syrer og gasser (SO2,
NO2, HNO3, O3) angriper materialer. Museer
som ligger på steder med høy luftforurensning,
må ha filtrering av luftinntak og gode rengjøringsrutiner.
Biologisk nedbryting omfatter skader fra
insekter, dyr, råtesopp og muggsopp, og begrenses av bygningsfysiske og klimaregulerende
tiltak.
I Erkebispegården ble et myntverksted
fra 1500-tallet utgravd i 1991. Det hadde ligget bevart i leirejorda i århundrer, men er nå
eksponert i museets underetasje, i et oppvarmet rom, og holdt fuktig med vann. Dette gir
ideelle forhold for metemark, og marken truer
med å ødelegge kulturminnet. Både hydrogenperoksyd og mikrobølger har vært forsøkt for
å knekke marken, men på grunn av risikoen
for ødeleggelser av myntverkstedet forsøker
NDR nye metoder. Elektriske støt, eventuelt et
strømskjold rundt hele området skal forhåpentligvis holde marken unna.
Bygningsmessige tiltak og materialbruk

I nye bygninger kan skader på gjenstander og
nedbryting av materiale forebygges med bygningsmessige tiltak. Bygningsfysikken tilpasses lokale forhold og sikringskrav. Også i eldre
bygninger kan utbedringer foretas. I utstillingslokaler og magasiner stilles det særlige
krav til riktig isolering, riktig tetthet, riktig
oppvarming, kontrollert luftskifte/ventilasjon
og god solavskjerming/blending. Materialer
som skal være i kontakt med museumsgjenstandene skal ikke korrodere, avgi partikler
eller farge. Bygningselementene bør generelt
ha stor treghet m.h.t. klimatiske variasjoner, ha
god absorpsjonsevne og være gode varme- og
fuktbuffere. Ved klimakontroll kan kjemiske
og biologiske nedbrytningsprosesser unngås.
Mugg og sopp trives best i moderne, tette
bygg, der fuktighet sperres inne i veggene. Krav
til klimakontroll og tetthet kan komme i konflikt med et eventuelt ønske om diffusjonsåpne
konstruksjoner. Også i gamle konstruksjoner,
særlig i møte mellom treverk og murverk, der
bruksendring fører til ideelle klimatiske forhold for sopp, kan store problemer oppstå.
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Lys

Organiske materialer som utsettes for ultrafiolett lys (UV-stråling) og infrarødt lys (IRstråling – varme) brytes ned over tid. Det er
gjort omfattende forskning på området, og det
foreligger litteratur som inneholder praktisk
veiledning for museer.
Alle lyskilder gir synlig lys, UV- og IRstråling. Lysbølgene har fargetemperatur (lysfarge). Lysintensitet (lys per flateenhet) måles
i lux. Strålingens varighet og styrke måles i
lux-timer. Materialer som opptar energi fra
UV- og IR-stråling nedbrytes fotokjemisk.
Særlig fibermaterialer og tynne overflatefilmer er utsatt for fotokjemisk nedbryting. Det
måles relative skadefaktorer for ulike lyskilder.
UV-målinger gir absolutt effekt (watt) per
arealenhet. Anbefalte verdier for eksponering
av gjenstander gis i maksimale luxverdier og
antall luxtimer per år. UV-filter kan begrense
skader. Også sikkerhetsglass kan virke som
filter.
Varmestrålingen fra lyskilder påvirker klimaet, og er også et stort problem, blant annet
ved at svingninger i temperatur fører til uttørking og sprekkdannelse.
Glass, keramikk, stein og lignende er ikke
lysømfintlige. For oljemalte eller lakkerte gjenstander, lær, horn og bein anbefales maksimum
200 lux. For tekstiler, papir, trykksaker, tegninger, manuskripter, tapeter, farget lær, naturhistoriske gjenstander, organisk materiale, pels,
fjær etc. settes maksimum lux til 50.
Lysnedbryting akkumuleres, og skader kan
ikke repareres direkte eller reverseres. Lys er
en undervurdert årsak til nedbryting av norske
museumsgjenstander, både ved kunstmuseer og
-gallerier, og ved de mange folkemuseene.
Drift og vedlikehold
Varighet, materialøkologi og bæredyktighet

Varighet er en investering. Lettvinte og billige
løsninger kan bli dyre i lengden. Materialer
og utstyr som krever hyppig utskifting er lite
miljøvennlige. Materialer som tåler en støyt,
vær og vind og tidens tann vil vise seg driftsøkonomisk lønnsomt, samtidig som de ofte blir
vakrere med årene, i stedet for å slites ned og
få preg av forfall. Mange ubehandlede naturmaterialer og metaller har egenskaper som gjør
at de blir finere og får patina med tiden. Alta

museum har hatt høye besøkstall gjennom 12
år, men viser ikke tegn på stor slitasje. Det ble
ikke spart på soliditet og kvalitet i materialer,
detaljer og bygningselementer. Ved Norsk
Vegmuseum ble store utendørs veggflater
kledd med keramiske fliser og natursteinsfliser.
Materialene selv er varige nok, men festemetoden holder ikke i det norske vinterklimaet med
issprengning, og flisene faller av.
Et materiales økologiske egenskaper avhenger av materialets evne til å inngå i naturlige
prosesser eller unngå miljøødeleggende effekter
gjennom hele livsløpet, fra produksjon og foredling, via transport og byggemetode, gjennom
bruk og gjenbruk, til forfall og nedbrytning.
Lavt energiforbruk og minimal forurensning
gjennom alle ledd, er materialøkologiens mål.
Det utvikles hele tiden nye produkter tilpasset
miljøkrav. Både industriprodukter og naturmaterialer kan oppfylle krav til estetisk kvalitet,
miljøkvalitet og holdbarhet.
Materialene skal gjerne ha flere egenskaper. De skal ikke skade museumsgjenstandene,
de skal være sunne, lette å rengjøre, og skape
gode innemiljøer. Noen ganger innebærer fjerning av miljøødeleggende og helsefarlige produkter (som for eksempel overflatebehandling)
en svekkelse av praktiske egenskaper, og dette
må kompenseres med økt vedlikehold eller
andre tiltak.
Det å bruke eldre bygninger, fremfor å rive
og bygge nytt, er ansett som en bærekraftig
strategi. Men det må gjøres en avveining, der
bygningens egnethet og omfanget av nødvendig endring tas i betraktning. Ved renovering,
oppussing, ombygging og riving oppfordres det
til byggavfallssortering og potensielt gjenbruk.
Energiøkonomisering

Det stilles krav til energiøkonomiske løsninger, både for eksisterende og ny bebyggelse. En
bygning i Norge skal kunne holde på varmen,
og gjerne også utnytte alternative og fornybare
energikilder. Energiøkonomi kan komme i
konflikt med krav til klimakontroll. Museene
er ikke typiske objekter for energisparing, men
også her kan enkle tiltak gjennomføres. Gode
bygningsfysiske løsninger er de primære virkemidlene. Brukerene av bygget kan følge opp
ved å minimere sitt ressursforbruk.
Både type varmekilde og plassering av
museumsarkitektur

varmekilde påvirker klimaet. Ofte må det
utarbeides uavhengige løsninger for de deler av
bygningen som skal ta hensyn til samlinger og
utstillinger, og de deler av bygget som først og
fremst skal tilfredsstille krav til personkomfort
og arbeidsmiljø. En kombinasjon av alternative
varmekilder og elektrisitet gir kontroll, fleksibilitet og sikkerhet for ekstremsituasjoner.
Det utvikles stadig alternativer til elektrisk
oppvarming og fossilt brensel. På dette feltet
gir konsulenter bedre veiledning enn produsenter og forhandlere. Muligheten for valg av
ekstern varmekilde/fjernvarme avhenger av
lokal tilgjengelighet. Varmepumpe i grunnen
eller sjøen er stadig mer vanlig, men kombineres gjerne med vannbåren varme, som sjelden
egner seg i utstillinger og magasiner. Varme
fra lyskilder, tekniske installasjoner og ventilasjonsanlegg kan gjenvinnes, men forurenset
luft må ikke sirkuleres.
I bygningsdeler uten krav til sikring av
gjenstander kan glassfasader som henter inn
solvarme, naturlig varmelagrende materialer,
delklimatiserte rom og romsoner mot yttervegger, sammen med naturlig luftsirkulasjon,
redusere energibehovet. Selv om naturlig ventilasjon ikke gir presis klimaregulering, kan det
prosjekteres for riktig naturlig luftsirkulasjon
i kontorlokaler og oppholdsarealer. Dette viser
seg ofte mest effektivt.
Store, åpne flerbrukslokaler med stor takhøyde kan være dyre i drift. Oppvarming og
klimakontroll er mer ressurskrevende enn inndeling i mer spesialiserte rom. Det ville være
trist om museene valgte bort romslige og flotte
haller. Derfor må funksjonene som innlemmes
i åpne lokaler vurderes i forhold til klima- og
temperaturnivå. I utstillingshallene må dagslys
ofte begrenses av hensyn både til gjenstander
og utstillingskonsept. Det er ressurskrevende
å kompensere dagslys med kunstig belysning,
samt å sørge for riktig temperatur og luftfuktighet.

For mange museer vil en kombinasjon av svakog sterkstrøm best oppfylle de aktuelle behov.
Kanaler for elektriske føringer, datakabler og
lysanlegg skal være lette å betjene, enten de
løper horisontalt eller vertikalt. Kabelstiger/
kabelrenner for teleteknikk og elkraft bør skilles fysisk. Feil ved tekniske anlegg er en av de
vanligste brannårsakene.
Det stilles ikke bare store krav til klimakontroll i magasiner og utstillingslokaler, men
også til ventilasjon i verksteder og til et sunt
inneklima i oppholdsarealer. Luftbehandlingsanleggene må samvirke med funksjonelle og
bygningsmessige forhold, og med lokale klimaforhold. De skal tjene ulike formål, mennesker
og gjenstander, i ulike lokaler. Det er en fordel
å velge separate systemer for ventilasjon og
oppvarming. Laboratorier, verksteder, søppelrom, heismaskinrom, sluser og lignende trenger spesialavtrekk.
Erfaringer viser at svært dyre, teknisk
kompliserte og følsomme systemer, med høy
grad av automatisering, hjelper lite hvis det
ikke finnes kapasitet til betjening, drift og
vedlikehold. Ved et av undersøkelsens museer
ble det forsøkt med fjernstyrt klimaanlegg, noe
museet ikke vil anbefale. Ved et annet museum
oppstår det i perioder kondens fra kjølesystem i
utstillingsrommet.
Avansert digitalt utstyr betyr muligheter
og forbedringer for museumsvirksomheten.
Men det krever oppfølging og oppdatering av
kompetent personell. Mange tjenester kan kjøpes eksternt. Likevel bør minst én ved museet
ha ansvar for og tid til å ta seg av datateknologien. Serviceavtaler blir ofte for trege når
utstyret svikter.

Tekniske anlegg og installasjoner

Tekniske anlegg og installasjoner skal være
lette å bruke, oppdatere, vedlikeholde og
erstatte. I utstillingsrommene kan det være
gunstig å legge opp til en modulbasert teknisk
infrastruktur både i gulv og himling, eventuelt
også integrert i fleksible utstillingselementer.
museumsarkitektur

Teknisk rom i Erkebispegården.
Foto: Jiri Havran
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5
utstilling
Av alle funksjoner er utstillingen selve kjernen
i museet. Publikums møte med gjenstandene
er museets mål og mening. Det er også utstillingen som ofte er arkitektens viktigste inspirasjon til å tegne museumsbygningen.
Hvordan fungerer ulike utstillingsformer
i forhold til utstillingsrommet, og utstillingen
i forhold til bygget som helhet? Er det en sammenheng mellom organisering av gjenstander
og organisering og utforming av rom?
Internt i museumsfeltet endrer utstillingsideologiene seg, og museene utvikler stadig nye
strategier for formidling. I mangfoldet av ulike
museer er det plass for enda mer mangfoldige
utstillingsformer. I dette kapitlet vises eksempler fra forskjellige utstillinger, alle resultater
av fruktbart tverrfaglig samarbeid.
Utstillingsformer

Museene skiller mellom to utstillingskategorier:
• basisutstillinger
• skiftende utstillinger
Skiftende eller temporære utstillinger har
vanligvis kort varighet. De kan produseres av
museet selv eller utenfor museet. Vandreutstillinger kan være mindre regionale samarbeidsprosjekter eller store og ressurskrevende internasjonale produksjoner. Ettersom de blir flyttet
fra sted til sted, ofte også over landegrenser,
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krever de stor tilpasningsdyktighet og fleksible
monteringssystemer.
Basisutstillingene kalles også faste eller
permanente utstillinger, og bygger primært på
egne samlinger: De avspeiler museets faglige
profil, og lages for å vare i flere år. De kan likevel ha ulik grad av fleksibilitet og permanens.
Det er disse som i størst grad vil ses i sammenheng med arkitekturen, og dermed vies mest
plass her.
Vi ser at enkelte utstillinger har kvaliteter
som gjør dem bevaringsverdige i seg selv. De
kan ha høy estetisk verdi og formidlingsevne
som gjør dem varig relevante, eller de kan
representere en museumshistorisk epoke på en
særlig måte. En sjelden gang må et museum
innlemme en hel utstilling i sin samling, og
eventuelt supplere med nye utstillinger.
I tillegg til de to utstillingskategoriene kan
vi karakterisere ulike utstillingsformer ut fra
formidlingsmetoder. Forskjellene består gjerne
i hvordan museene vektlegger faktorer som
pedagogikk, estetikk, vitenskap, aktivitet osv.
Spørsmålet er til en hver tid: hva vil en vise
frem, hva vil en fortelle?
Formidling og medier
Visualitet og kommunikasjon

Hvordan fortelle med ting? Viser tingen seg
selv, eller representerer den noe annet? Utstillingen er en særpreget og utbredt form for

kommunikasjon, der visualisering er det viktigste aspektet. Utstillingen brukes av alle som
har noe å vise frem eller et produkt å selge.
Men utstillingen er lite påaktet i kulturfeltet,
der andre kulturuttrykk dominerer.
Formidling av kunnskap er tilgjengeliggjøring av kunnskapen. Museet kommuniserer
når det vekker respons, refleksjon eller reaksjon hos publikum. Mening dannes av og med
publikums aktive forståelse, og veksler med
betrakterens kunnskap, erfaringsverden, følelser, verdisyn og fantasi, og med sosiale og kulturelle kontekster. I dag er mange utstillinger
mer emosjonelt orientert enn kunnskapsrettet.
Offentlige myndigheter ønsker mer forskningsbasert formidling og ved museene. Dette
krever samarbeide mellom museets vitenskapelige og formidlende ledd, et samarbeid mellom
konservatoren, forskeren og formidleren. Det
er vanskelig å visualisere og popularisere forskning, uten å miste dybde og sammenheng.
I museumsterminologien brukes verdiladete, men problematiske og tolkbare begreper:
død, levende, ekte, falsk, autentisk, sann, virkelig, fortidig, samtidig... Er kunnskap som
er fortolket sann? Mister gjenstander som er
satt inn i en ny sammenheng sin ekthet? Når
sluttet fortiden og når begynner samtiden?
Publikum tillegges på samme måte ulik rolle og
betydning: det er aktivt eller passivt, mottager
eller deltager. Er et betraktende og reflekterenmuseumsarkitektur

de publikum passive mottagere hvis de ikke tar
del i konkrete aktiviteter? Blir publikum egentlig medskapere i en interaktiv utstilling?
Hva gir en gjenstand autentisitet? Mange
museer søker autentiske gjenstander og etterstreber autentisitet i sin fremvisning. Autentisitetsbegrepet brukes på ulike måter, om noe
egentlig og opprinnelig, om noe ekte og uforandret, om noe som er i sin rette kontekst. Men er
det som er konservert i en tilstand mer autentisk enn det som forandres med det virkelige liv,
eller omvendt?
Utstilleren tar hele tiden stilling til materielle rester etter en forgangen virkelighet.
Gjenstandene er fragmenter av fortiden i dagens
museale virkelighet. Så lenge publikum møter
gjenstandene med en gjenkjennelse, er tingene
egnet som redskaper til å huske med og å tenke
med. Når publikums mentale avstand til tingene blir større, blir gjenstandene ladet med annen
mening. Formale kvaliteter trer frem. Tingene
blir stående for seg selv, som estetiske objekter,
til å sanse.
Den nye sammenhengen gjenstandene settes i er til en viss grad vilkårlig, den er kuratorens valg. Én og samme gjenstand kan like gjerne presenteres for å illustrere en persons liv, som
for å vise teknologisk eller kulturell utvikling.
Historien kan fortelles, men ikke gjenskapes,
fordi konteksten alltid vil være nåtiden. Tingene er håndgripelige og sanne nok, men forteller
museumsarkitektur

ikke sannheten om fortiden. Museumsutstillingen er tvetydig, den kan være både virkelig
– her og nå – og den kan skape en fiktiv verden
for betrakteren – av der og da. Den kan bare bli
levende med publikums innlevelsesevne.
Kunnskap og opplevelse

Professor i medievitenskap Anders Johansen
(Samtiden 6-1990/1-1991) advarer museene mot
forfalskning av fortiden i pedagogikkens navn.
Den historiske rekonstruksjon er en umulig ambisjon. Fortiden er for alltid forbi, den
«beveger seg nemlig ikke», men «historien,
derimot, er forandringens strøm». Johansen
mener at en modernistisk holdning og praksis
kan frigi museene for pretensjonen om å virkeliggjøre og levendegjøre det forgangne, og også
for den statisk belærende fremstilling. Han
tenker seg en ny form for kuriosakabinett, med
surrealismen i det tilfeldig sammenstilte. På
den måten viser museet verdens kompleksitet,
åpner for assosiasjon og drøm, for mangfold og
for en individuell forståelse av før og nå, kjent
og ukjent. Kunnskapstilegnelsen blir en mulighet og et personlig ansvar.
Til slike tanker spør andre om ikke det
usystematiske og ikke-hierarkiske i tilstrekkelig grad får utfolde seg i andre medier, og om
idéen om at alt er like gyldig snart gjør det likegyldig. Det er viten og kunnskap som skaper
både personlig forståelse, innsikt i og toleranse

for det mangeartede som gir næring til fantasi
og opplevelse.
Noen ønsker å skape illusjon, slik at publikum kan tre ut av virkeligheten, og inn i en
annen tid eller et annet sted. Noen vil gjøre
historien til den gode historie. Det narrative er
lett tilgjengelig for et bredt publikum. Fortellingen som museal formidlingsform kan
karakteriseres ved at publikum presenteres for
et persongalleri og et hendelsesforløp hentet fra
virkeligheten, mens gjenstandene blir illustrasjoner til fortellingen.
Gjenstandenes sårbarhet begrenser ofte
bruken av en museumsutstilling. Flere museer
lager kopier, slik at publikum kan ta på ting,
leke med dem eller prøve dem ut. Det viser seg
at kunnskap som er tilegnet ved konkret erfaring; ved aktivt å bruke for eksempel redskaper
og teknikker, fester seg. Dette benytter vitensentrene seg av.
Museumspedagogikk handler ikke om konsekvent å benytte den ene eller den andre formidlingsmetoden, men om hvordan de mange
formidlingsformene kan brukes til ulike formål
og for ulike målgrupper. Både fakta og fortelling, systematikk og tilfeldighet, realisme og
surrealisme kan ha en berettiget plass i utstillingene.
Det som ikke lenger fungerer, er utstillinger som bruker gjenstandene som «bevis» på
en historisk sannhet.
95

Publikum

Hvilken betydning får et tenkt publikum
for utstillingsplanen, og hvilken rolle tar det
reelle publikum når det ser utstillingen? Alle
utstillinger er selektive, subjektive tolkninger
av historie, og vil igjen tolkes subjektivt av
publikum. Museet vil nå mange, men kan ikke
nå alle hele tiden. Publikum har ulike forutsetninger for å forstå en gjenstands historiske
dimensjoner. Ofte skal utstillingen fungere for
publikum på mange forskjellige kunnskapsnivåer. Omviseren kan få en rolle som oversetter
til ulike publikumsgruppers nivå, men utstillingen må kunne stå for seg selv.
Museet kan definere målgrupper for den
enkelte utstillingen, og avklare i hvilken grad
utstillingen skal være opplysende eller opplevelsesrik, bære frem et budskap, fortelle en historie, appellere til følelser og identifiksjon, eller
være flertydig, abstrakt og åpen for tolkning.
Det er en etablert misforståelse at det folkelige
når alle. Underholdning gir ikke nødvendigvis
opplevelse. Popularisering kan fordreie, mer
enn forenkle. Kanskje er det bedre med forskjellige utstillinger, ved forskjellige museer,
for forskjellige målgrupper, enn like tilgjengelige, gjennomsnittlige utstillinger for et teoretisk gjennomsnittspublikum ved alle museene.
Barn og unge er museenes viktigste målgrupper. I mange tilfeller må utstillingene
tilrettelegges for disse gruppene. I arbeidet
med skoleelever har museene flere formidlingsmetoder som kan utfylle hverandre. Med
direkte kontakt gjennom undervisning og aktiviteter, og eventuelt supplerende skriftlig materiale, er museet ikke avhengig av utstillingen
som den eneste kommunikasjonskanalen. For
de yngste aldersgruppene har mange museer
egne aktivitetsrom, der barna kan lære mer,
bearbeide sine inntrykk og leke.
Enkelte grupper krever særlig tilrettelegging. Museene kan for eksempel gjøre utstillinger tilgjengelige for synshemmede ved å
benytte ikke-visuelle formidlingsformer.
Museene trenger publikums respons og
samarbeid til å videreutvikle en kritisk museumspedagogikk.
Gjenstandene og mediene

«Museets realisme er blitt danket ut av de
moderne billedmedienes realisme» (Johansen
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2002). Hva har museene, som ikke kan formidles bedre gjennom fjernsyn, i bøker, på film
eller i CD-rom?
I en tid da massemedier, informasjons- og
kommunikasjonsteknologi dominerer samfunnslivet, ivaretar museet et direkte møte
mellom individ og gjenstand. Dessuten har
museet det fysiske rommet å stille ut i. Dette
potensialet utvikles i liten grad i museenes
utstillingspraksis. Her kan museene lære av
samtidskunsten. Installasjonen og videoinstallasjonen bruker rommet til å sette gjenstander
og dokumentasjon i perspektiv, og til å vekke
publikums refleksjonsevne.
Primært er det museumsobjektenes visuelle egenskaper og andre visuelle virkemidler
som benyttes i museumsutstillingen. Men
museumsutstillinger blir i økende grad multimedia-produksjoner. Alle publikums sanser
skal tas i bruk, og gjerne også publikums
handlinger. Tekst, lyd og bilde, film og digitale
medier tilbyr store muligheter som supplement
til gjenstandene, både som informasjon og for
å skape opplevelse. Utstillingens kvalitet er
avhengig av hvordan ulike formidlingsformer
samvirker. Utstillingsarkitekturen kan være et
rammeverk – og et medium i seg selv.
Når helhetsopplevelse skal frembringes
eller budskap forsterkes omgis objektene ofte
av musikk og lydkulisser. Lyddokumenter fra
de siste 100 år kan ha stor museal verdi. Filmog fotomediene har sterk visuell og estetisk
utrykkskraft, samtidig som de kan være nøkternt informative. Fotografiet kan være både
museumsgjenstand og billedmedium. Det kan
vise enkeltmenneskene bak historien, gjengi
øyeblikkene og synliggjøre forandring. Det
appellerer både til følelser og til intellekt. Fotoarkivene representerer dermed et stort formidlingspotensial for museumsutstillinger.
Tekst i utstillingen kan være faktaorientert
og informativ, eller tilføre et litterært og poetisk innhold. Tekst er en mulighet for fordypelse, perspektiv og innsikt, men en stor skriftmengde formidles som regel bedre gjennom
andre medier enn utstillingen. Utstillingen kan
miste noe av sin umiddelbare formidlingskraft
hvis gjenstandene reduseres til å være illustrasjoner til teksten.
Digitale medier og datateknologi kan gjøre
større kunnskapskilder tilgjengelige i utstillin-

gen, og kan brukes kreativt. Variabel og avansert audiovisuell informasjon kan brukes som
romskapende eller scenografiske elementer, for
eksempel i form av projeksjoner. Den ordinære
dataskjermen med tastatur virker ofte malplassert i en utstilling, og ikke særlig tiltrekkende,
men bør være tilgjengelig, for eksempel i biblioteket. Så er det opp til publikum å oppsøke
informasjonen.
Gjenstandsmontasjen i utstillingsrommet
er fremdelses museets sterkeste kort, og kan
også i fremtiden være museets viktigste attraksjon.
Utstillingsarkitektur
Hvilken rolle kan arkitekten eller designeren
– eller kunstneren – spille i utformingen av en
utstilling? Hvordan samarbeider de med museumspedagogen og konservatoren?
Grensen mellom utstillingsdesign og
utstillingsarkitektur er flytende. Det kan likevel være nyttig å nyansere. En kan si at utstillingsdesign arbeider med utstillingens visuelle
uttrykk og formgir utstillingselementer, ofte
uavhengig av utstillingsrommet. Utstillingsarkitekturen arbeider med utstillingsrommet
(eventuelt rom i rommet), utstillingselementene og gjenstandene som en helhet.
Kunstmuseet og det kultur- eller naturhistoriske
museet

Ser vi på museumsarkitekturen fra siste halvdel av 1900-tallet, er det kunstmuseene som
oftest fremheves som eksempler på stor arkitektur. Kunsten inspirerer til nyskapende byggverk, og rommet brukes bevisst til å fremheve
kunsten. Arkitektoniske kvaliteter utfoldes
også i utstillingsrommet. Guggenheim-museene kan stå som eksempler på dette.
Kunstmuseene benytter dagslys og kunstig belysning som en del av arkitekturen,
mens kulturhistoriske museer i større grad
bare belyser objektene. I kunstmuseenes
utstillingsrom foregår en tilnærming mellom
byggekunst og kunst. I enkelte tilfeller har
selve arkitekturen blitt den viktigste utstillingsgjenstanden, kanskje på bekostning av de
øvrige verker.
Kulturhistoriske museer har utviklet seg
i motsatt retning. Det er sjelden at et samspill mellom arkitektur og utstilling oppstår
museumsarkitektur

Forutsetningene for kunstmuseer og -gallerier er ofte
andre enn dem som gjelder
for kultur- og naturhistoriske
museer. Arkitektene får
gjerne større frihet og spillerom i utformingen av rom for
kunst, og blir utfordret til å
skape byggekunst.
Holmsbu billedgalleri.
Foto: Jiri Havran

i dagens kultur- og naturhistoriske museer. I
mange kulturhistoriske museer forsøker en å
få bygningen til visuelt å forsvinne i utstillingen. En vil eliminere det fysiske rommet, for å
bygge nye, og stadig skiftende, illusoriske eller
representerende rom.
Det er viktig at arkitekter er klare over
forskjellen mellom ulike museums- og utstillingsformer. Kunstmuseer er sjelden gode
arkitektoniske forbilder for kulturhistoriske og
kultur- og naturhistoriske museer. Riktignok
er mange av publikumsfunksjonene de samme,
men gjenstandenes type, mengde, størrelse og
sårbarhet, og dermed de tekniske krav, varierer
sterkt. Både intensjonen med kunstutstillingen, formidlingsfunksjonen og formidlingsformen skiller seg fra dagens natur- eller
kulturhistoriske utstilling. Et kunstverk presenteres gjerne på en helt annen måte enn en
historisk gjenstand, og publikum betrakter det
med ulike holdninger. Kulturhistorien oppfattes som felles og folkelig, mens kunsten hører
til eliten. Det er kanskje uklokt å sementere
en distinksjon mellom disse kulturområdene,
når kunstfeltet selv utfordrer sin egen institusjons snevre rammer, og beveger seg ut i andre
kultur- og samfunnsområder. Men tilfellet er
at kunstmuseet og det kulturhistoriske eller
naturhistoriske museet stiller svært forskjellige
krav til de bygninger som skal huse dem.

museumsarkitektur

Nøytrale utstillingsrom og romlige utstillinger

Undersøkelsene som ligger til grunn for denne
publikasjonen viser at samarbeidet mellom
arkitekt og museum stort sett går svært bra.
Hvis det oppstår uenighet mellom arkitekt og
museum dreier det seg i mange tilfeller om
utstillingsrommet. Utstillingsrommet er museets hjerte og stridens kjerne. Både arkitekter og
museer har sterke ideer om utstillingen, utstillingsdesign og formidling, men disse er ikke
alltid sammenfallende. Arkitekten ser utstillingen som en naturlig integrert del av arkitekturen, museet ser utstillingen som uavhengig
og foranderlig.
Mange oppdragsgivere ønsker ikke at
arkitekten som har tegnet museumsbygningen
skal tegne basisutstillingen. Slik museene ser
det har arkitekter generelt for lite kunnskap
om det spesifikke tema for utstillingene, og
kan for lite om formidling. Arkitektene på
sin side, vil svært gjerne tegne utstillingene.
Slik mange arkitekter oppfatter museumsoppgaven, skal arkitekturen utgjøre strukturen
rundt og bakgrunnen for objektene. De håper
å skape et spenningsforhold mellom arkitektur
og innhold, en mer helhetlig opplevelse, der
publikums bevegelse gjennom utstillingene er
et arkitektonisk forløp, og der lysdesign, utstillingselementer og materialer får varige arkitektoniske kvaliteter. Idéen om en slik synergi
kommer ikke nødvendigvis i konflikt med

museenes krav om fleksibilitet. Men mange
arkitekter er mer estetisk orientert enn pedagogisk orientert. De skyr kulissen, etterligningen.
Museene derimot ønsker kulissens representasjonsevne, og den midlertidige konstruksjonens fleksibilitet. De vil bygge opp hver
enkelt utstilling i et nøytralt rom, gjerne med
hjelp fra en egen utstillingsarkitekt. Mange
vil ha behov for store haller med mulighet for
underdeling. Museene påpeker at utstillingsdesign er et eget spesialisert felt som krever
særlige kvalifikasjoner og erfaring fra museumsvirksomhet.
I mange kulturhistoriske museer blir
altså arkitektens oppgave å tegne et generelt
og nøytralt rom, en «black-box» eller «whitecube», der det kan bygges rom i rommet. I en
del tilfeller tegner arkitekten også et fleksibelt
utstillingskonsept, med montre, strukturer for
romskiller, oppheng, belysning osv. Bare sjelden designer arkitekten en fast utstilling for
enkeltobjekter. En arkitekttegnet utstilling er
et åndsverk. Det er viktig å avklare rettighetene på forhånd, slik at det ikke oppstår konflikter når utstillingen skiftes ut.
Selv om selve utstillingsrommet er nøytralt kan arkitekten artikulere og styrke utstillingsfunksjonen ved måten utstillingsrommet
blir plassert i museet på. Hvis museet for
eksempel ønsker å etablere et fysisk og mentalt
skille mellom bygningen for øvrig og utstil97
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I basisutstillingen på Trøndelag
Folkemuseum er publikums bevegelse langt på vei bestemt. Utstillingen er lagt opp som en labyrint.
Utstillingsplan: Trøndelag folkemuseum
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lingen, blir det å gå inn
i utstillingens verden,
og ut igjen, et desto viktigere motiv for arkitekturen.
Det er forunderlig at ikke flere museer
våger å satse på en sterkere sammenheng
mellom utstillingsrom og utstilling, og den
berikelsen dette kan bety. Ragnar Pedersen,
førstekonservator ved Hedmarksmuseet, tillegger utstillingsarkitekten betydning: «Det
handler om å visualisere materialet. Man må
tenke i volumer, ikke flater. Selv om man kontekstualiserer skal gjenstandene behandles som
estetiske objekter, slik at vi ser dem. Selv om
man vil sette opp en scene, er denne scenen i et
rom.»
Fine, gjennomtenkte utstillingsrom er uansett det beste utgangspunkt og et langt skritt
på veien til gode utstillinger. Senere vil utstillingsarkitekter eller -designere gå inn i rommet
med museets materiale, og møte arkitekturens
muligheter og begrensninger.
Alt for ofte settes det bare av restarealer til
temporære utstillinger. Disse utgjør en stadig
viktigere del av utstillingspraksisen, og trenger
både vakre rom og fleksible, tilrettelagte arealer.

Planlegging og oppbygging av basisutstillinger

Som regel vil museet produsere nye basisutstillinger til en ny museumsbygning. Det bør
settes av et eget utstillingsbudsjett, i tillegg til
98

byggebudsjettet, slik at arbeidet med utstillingene er økonomisk uavhengig, og settes opp
en parallell fremdriftsplan. Erfaringer viser at
kvadratmeterprisen for utstillingen kan tilsvare
kvadratmeterprisen for bygget, men det finnes
rimeligere løsninger.
Planlegging av større utstillinger er sjelden
en enmannsoppgave for en tusenkunstner. For
å bygge opp en stor utstilling kreves gjerne
et samarbeid mellom utstillingsarkitekt eller
utstillingsdesigner, konservatorer og museumspedagoger, og en produsent til å lede arbeidet.
I tillegg kan for eksempel grafisk designer,
fotograf, lys- og lyddesigner, håndverkere eller
annen ekspertise hentes inn i en tverrfaglig
arbeidsgruppe. Utstillingsarkitekten kan være
sivilarkitekt, interiørarkitekt, designer, scenograf, kunstner eller lignende. Ulike kvalifikasjoner vil berike de ulike utstillinger.
For eksempel besto gruppen bak utstillingene
ved Norsk Oljemuseum av:
Redaksjonskomité (9 representanter)
Utstillingsarkitekt: LPO arkitektur & design
AS
Pål Henry Engh, Willhelm Munthe-Kaas,
Øystein Kartvedt
Formgiver: Apropos 3D
Audiovisuell produksjon: Medieoperatørene
AS
Regi: Simen Svale Skogsrud

Design: Even Westvang
Animasjon: Rune Seljetun
Journalist: Halvard Haldorsen
3D-animasjon: 3D Mølla
Lyddesign: Olav Celius
Petrodomen:
Idé: LPO
Regi: Guri Dahl
Komposisjon/lyd: David Robeck, Helge Steen
Produksjon: Medieoperatørene
Modeller: John og Turid Hestermann
Ansvarlig for gjenstander: Svein Terje Pisani
Førland
Utstillingsprodusent: Arkidea AS
AV-teknisk leverandør: Nortelco Systemteknikk AS
Monteringsleder: Petter Dimmen
En stor basisutstilling trenger en innholdsmessig profil, gjerne definert i temaer og deltemaer,
og i et overordnet formidlingskonsept. For å
tilrettelegge for et helhetlig visuelt uttrykk
kan det utvikles et designprogram. Det kan
utarbeides en «dreiebok», der hele forløpet er
tegnet og beskrevet. Her vises planløsning og
organisering, mål og størrelser, fotografier av
gjenstandene og tekster, her angis medier og
virkemidler, utstyr og installasjoner. En modell
av utstillingsrommene kan være et annet nyttig arbeidsredskap.
Museet kan legge endring og nyskaping
museumsarkitektur

inn som en forutsetning for utstillingen. Det
kan være viktig for fremvisningen å designe
monteringselementer spesielt for den aktuelle
utstillingen. Modulbaserte elementer er en
fleksibel løsning, som gir mulighet for gjenbruk og ombygging.
Ivar Aasen-tunet forkastet utrykket permanent utstilling til fordel for basisutstilling.
«(...)dette måtte bli ein kva-har-dei-i-år?-institusjon, ikkje ein der-har-vi-vore-institusjon.»
Langt fra alle museer har ansatte til å lage
utstillinger, og heller ikke midler til å engasjere
faglig ekspertise. Utstillingens kvalitet vil stå
og falle på museets prioriteringer og bruk av
tilgjengelige, kreative ressurser. Også, og kanskje særlig, små utstillinger trenger en idé å
arbeide etter; et enkelt konsept som åpner for
mulighetene, innenfor de praktiske og økonomiske rammene. Konseptet kan omfatte og
avgrense både form og innhold, og formulere
det som gjør nettopp denne utstillingen særpreget og betydningsfull, som skaper en attraksjon.
Museene opererer med mange organiseringsprinsipper og utstillingsgenrer: – den
kronologisk oppbygde utstillingen, som følger
en lineær utvikling, – den tematiske inndeling, som speiler emner i samlingens innhold,
– typologisk og seriell organisering, basert
på gjenstandskategorier og klassifikasjon,
– sekvensiell oppbygging, sammenlignbar med
museumsarkitektur

filmatisk fremstilling, – den kontekstuelle
utstilling, som viser relasjon mellom emne og
ting i en sosial setting, – den estetiske utstillingen, som fremhever visuelle kvaliteter osv.
Mange utstillinger vil kombinere eller systematisk overlappe organiseringsprinsipper, og på
den måten skape kryssreferanser. Utstillingens
genremessige oppbygging kan tydeliggjøres
med romlig organisering og romlige virkemidler.

bruke posisjon og plassering for å forsterke et
budskap? Hvilke gjenstander er sterke nok til
å tiltrekke seg oppmerksomhet i en fri plan?
Hvordan blir den minste gjenstanden sett? Når
trenger publikum en pause?
I basisutstillingen på Trøndelag Folkemuseum er publikums bevegelse langt på vei
bestemt. Utstillingen er lagt opp som en labyrint. Ved Norsk Oljemuseum er store deler av
utstillingen lagt ut som elementer i en fri, åpen
plan.

Publikums bevegelse gjennom utstillingen

Det særegne ved utstillingen som medium er
tredimensjonale gjenstander i tredimensjonale
rom. Publikum er i bevegelse mellom og rundt
tingene. Utstillingsarkitekturen kan påvirke
publikums opplevelse av utstillingen ved å
bestemme tilskuerens gang gjennom utstillingen, og ved å bestemme tilskuerens posisjon i
forhold til gjenstandene. Skillevegger, gallerier,
korridorer, trapper, ramper, broer og markerte
gangsoner er arkitektoniske elementer som
leder publikum. Sperrer holder publikum på
avstand. En åpen utstilling der publikum kan
vrimle fritt mellom og rundt gjenstandene gir
andre inntrykk enn en utstilling der publikum
følger en fastlagt rute, der tingene betraktes
fra valgte synsvinkler. Det er ikke bare hva en
ser, men hvordan en ser det, som skaper forståelse. Hvordan får en folk til å stoppe opp et
sted, andre steder til å passere forbi? Hvordan

Sikring av gjenstander i utstilling og åpne magasiner

Sikringshensyn skaper hindre i form av glass,
montre, sperrer, gitter, avstand. Alle ønsker å
ta på tingene de ser. Enkelte ting er utsatt for
tyveri. Overvåking eller vakthold kan være
nødvendig, men forstyrrende hvis den blir
nærgående. Både vakter og videoovervåking
krever oversiktlige lokaler. Det er derfor en
utfordring å bruke fysiske hindringer til visuell synliggjøring. En glassvegg eller et monter
kan kanskje styrke den mystikken som omgir
objekter av høy alder eller stor verdi. En sperre
kan bevisstgjøre publikum om sitt ståsted som
betraktere, som dem som ser tilbake på historien. Eller gjenstandene kan gjøres utilgjengelige ved å montere dem utenfor rekkevidde, på
en måte som fremhever objektets estetiske eller
funksjonelle verdi.
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Lys og belysning
Lys er et av utstillingsarkitekturens viktigste
virkemidler. Et jevnt, spredt lys viser tingene
og rommet uten effekter, et fokusert lys og lysdesign kan dramatisere og artikulere. I kapittel
3 ble lysets nedbrytende virkning på materialer
og gjenstander berørt. Her diskuteres lys som
virkemiddel i utstillingen.
Dagslys

Årstidene, været og døgnet gir lysforhold
i kontinuerlig endring. Dagslyset er en av
arkitekturens rikeste kilder. Dagslyset brytes
i arkitektoniske elementer, og lyset kan formes og farges med bygningens strukturer og
overflater. Dersom museets gjenstander tåler
dagslys, gir dagslyset den fineste, mest spennende belysning. Kunstig belysning må, særlig
i mørketiden, supplere det naturlige lyset. Det
erstatter ikke dagslyset, men gir andre virkninger og lyskvaliteter.
Utstillingshallene i Norsk Vegmuseum
har både indirekte sidelys fra nord og rytterlys
(overlys), med mulighet for avblending og
avskjerming. Tanken var at et fleksibelt innfall
av dagslys skulle være romskapende i utstillingene. I praksis blir lysinnfallet fra nord dempet
med hvit duk, mens fargede lysfiltre under
rytterlysene siler mangefarget lys ned gjennom
fagverksbjelkene. Et pragmatisk behov gir en
vakker effekt.
Kunstig belysning

Lysrør og glødelamper har høy relativ skadefaktor, lite egnet lysfarge, dominerende armatur og blendingseffekt. Anbefalte lux-verdier
kan gi lave fargetemperaturer, med gul-oransje
lysfarge, og forvrenge fargegjengivelsen. Montre innebærer flere problemer: varmestråling
fra lyskilder montert inne i monteren lukkes
inne, og lysarmatur plassert utenfor monteren
fører til reflekser i glassoverflaten.
Ny belysningsteknikk skåner organisk
materiale og lysømfintlige gjenstander. Fiberoptisk belysning har minimal armatur, som
kan plasseres utenfor det lyssatte området.
Fiberoptikken leder i liten grad UV-stråler, den
gir justerbar spredningsvinkel, liten blendingseffekt og minimal temperaturøkning. Dette gir
langt bedre kontroll, og større muligheter for
effekt-belysning.
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Hensyn til gjenstander og hensyn til publikum

Av hensyn til gjenstandene kan utstillingsbelysningen bli dunkel, og dette utnyttes av museene
som et stemningsskapende virkemiddel. Dempet
belysning er lite publikumsvennlig, særlig har
eldre og svaksynte store problemer i halvmørke.
Tilskueren orienterer blikket mot det stedet
som har høyest luminansnivå. Dersom belysningstyrken på selve gjenstanden er lav, må også
omgivelsene være mørke, slik at objektene blir
tydelige. Det tar tid for øyet å venne seg til ulike
belysningsstyrker, og overganger mellom ulike
lyssituasjoner kan være problematiske. Uheldig
plassering av lyskilden fører lett til blending.
Dilemmaene ved lyssetting av utstillinger
løser seg ofte med de faktiske hensyn og utstillingens art. Men lyskonsulenten kan bli uunnværlig.
Utstillingsformer og utstillingspraksis
Det pågår en kontinuerlig diskusjon om ulike
utstillingsformers formidlingspotensiale, og
museene prøver til enhver tid å utvikle bedre
utstillinger. Lenge sto en estetisk og objektorientert strategi mot en pedagogisk og sosialt
orientert strategi. Museene i denne undersøkelsen viser et mer mangfoldig bilde.
Konsept og kaos

Studien viser at utstillingene i museer med
tematisk og historisk avgrensede arbeidsområder lettere får et eget preg og en helhetlig løsning. De tiltrekker ofte et spesielt interessert
publikum, og kan rette sin formidlingspraksis
mot bestemte grupper. Definerte eller prioriterte ansvarsfelt gir konservatoren, forskeren og
formidleren mulighet for konsentrasjon. Utstillinger som skal dekke for mange temaer og for
store tidsspenn kan miste grepet om både rommet, temaet og tiden. Dette kan illustreres med
eksempler fra museene.
I utstillingene ved Norsk Oljemuseum er
olje et klart hovedtema, som igjen har mange
aspekter. For å vise de svært ulike sidene av
sitt interesseområde, benytter museet seg av en
rekke ulike formidlingsformer. Publikum tilbys
utstillinger med rom for både opplevelse og
utprøving, fascinasjon og fordypning. Men de
ulike utstillingsdelene er ryddig og pedagogisk
lagt opp, og gir et visuelt enhetlig inntrykk, i
samsvar med lokalene.

Også Norsk vegmuseum har en klar og
begripelig rød tråd, som gjør det mulig å danne
seg et bilde av en historisk utvikling, selv om
veianlegg, maskiner, kjøretøy, tidsbilder og
informasjon er spredt i friluftsmuseet og sammensatt i utstillingene.
Den faste utstillingen ved Trøndelag Folkemuseum har på sin side et stort tematisk
spenn, men en fortettet og helhetlig utstillingsplan og -design. Utstillingen «Livsbilder» er
lagt opp som en vandring, der publikum underveis møter ulike menneskers historier, bilder av
deres ansikter, fragmenter av deres omgivelser
og personlige gjenstander. Utstillingen pretenderer ikke å være sann og autentisk, men
skaper tilbakeblikk, illusjonen av å få glimt inn
i liv som en gang ble levd.
Karmøy fiskerimuseum stiller opp ting fra
lokalmiljøet og fiskersamfunnet langs veggene
i det enkle rommet, og supplerer med enkelte
lydkulisser og forklarende tekster. Utstillingen
tilbyr ingen stor opplevelse, men illustrerer
livet til sjøs og livet der hjemme med knappe
virkemidler. Det tilforlatelige og fraværet av
design tjener til å fremheve gjenstandene.
Dessverre er det plassert et stort skilt foran
fondvinduet.
Alta museum presenterer alt fra helleristninger til nordlysforskning, fra samisk kultur
til krigshistorie og samtidsdokumentasjon.
Utstillinger som skal dekke såvidt forskjellige
kulturhistoriske og naturhistoriske temaer på
begrensede arealer, krever en sterk idé både
for utstillingens utforming og formidling,
slik at den ikke blir sprikende, rotete, eller
rett og slett kjedelig. Alta museum klarer, på
tross av mange fine gjenstander, bare delvis å
fenge med sine utstillinger. Det er flere gode
enkeltelementer: Naturtablåer, naivistiske og
abstraherte oppsett av silhuettkulisser, serier
av små titteskap og modeller med miniatyrtablåer appellerer med sin uvanlige nostalgi. Men
utstillingselementenes plassering og tradisjonelle design samvirker bare delvis med utstillingsrommet, og gir et svakt romlig forløp.
Mange plansjer bidrar også til et litt uinteressant estetisk uttrykk. Kjellerlokalene er trange,
og gir liten mulighet for utstillinger som tar i
bruk rommet. Alta museums sterkeste side blir
dermed vandringen mellom helleristningene.

museumsarkitektur

Utstillingen i Erkebispegården gjenskaper en
sakral ramme om figurer og fragmenter fra
Nidarosdomen.
Foto: Jiri Havran

Norsk Luftfartsmuseums utstillinger

Ved Norsk Luftfartsmuseum er det flyene som
utgjør helheten, og det er flyene som tiltrekker
publikum. Derfor har museet kunnet leve med
sammensatte utstillinger. Norsk Luftfartssenter
skulle i utgangspunktet være både et militært,
nasjonalt luftforsvarsmuseum, et sivilt, nasjonalt luftfartsmuseum og et «opplevelsessenter».
Arkitekten hadde ikke kapasitet til å prosjektere
utstillinger. Norsk luftfartssenter AS hadde i
etableringsfasen ikke museumsfaglig ansatte,
og stiftelsen Det norske sivile luftfartsmuseum
fikk ikke statlig finansiering til utstillinger i
den søndre hallen. Utstillingen knyttet til sivil
luftfartshistorie ble dermed produsert av ulike
aktører; Norsk Luftfartsverk, Norsk Luftfartsmuseum, norske flyselskaper og flyklubber.
Norsk Teknisk Museum prosjekterte og koordinerte planen for utstillingene, men de enkelte
institusjonene sto selv for oppbyggingen av
delutstillinger. Resultatet ble en til dels uoversiktlig utstilling, med varierende formidlingsteknikk og utstillingsdesign av svært varierende
kvalitet; fly satt inn i ulike sammenhenger (de
fleste hengende i takkonstruksjonen), informasjonspaviljonger, tradisjonelle (og til dels
dårlig utførte) museumstablåer, flysimulator,
multimediapresentasjoner osv. Den historiske
formidling og opplevelsesaspektet ble svakt. I
stedet dominerte presentasjonsaspektet, som
om utstillingene skulle være stands i en mesmuseumsarkitektur

sehall. Luftforsvarsmuseet på sin side, hadde et
stort utstillingsbudsjett for den nordre fløyen.
De produserte med Norsk Forsvarsmuseums
ekspertise en helhetlig utstilling. Fremstillingen
av den militære luftfartens historie er tradisjonell, men tematisk sammenhengende, og oversiktlig med en klar kronologisk oppbygging.
Med omorganiseringen fra Norsk Luftfartssenter til Norsk Luftfartsmuseum i 1997-98
ble museumsvirksomheten prioritert, og en
faglig stab ble tilsatt. Med det startet også det
pågående arbeidet med nye utstillinger for den
sivile delen av museet. Museet gjennomførte et
omfattende forprosjekt, faglig mer ambisiøst,
og visuelt mer helhetlig. Det gjøres rede for
økonomi og fremdrift, forutsetninger og målsetninger, overordnet konsept, strategiske virkemidler og designprogram, romlig og trafikal
organisering, slik at alle samarbeidspartene har
en felles plan å arbeide ut fra. Allerede ved inngangen møter publikum «Drømmen om å fly»,
presentert med flygende vesener fra mytologi,
religion og eventyr. Rotunden fungerer som
en formidler mellom militær og sivil luftfart.
Romlig organiseres den nye utstillingen i den
søndre hallen omkring en sentral «flystripe»,
et orienteringselement. Langs denne ligger
«flyplassen», der luftfartsvirksomheten skal
formidles gjennom tidsbilder og situasjonsgjengivelser. «Ryggraden» løper langs en
rampe, og vil bli en systematisk, informativ,

kronologisk fremstilling av luftfartshistorien,
med referanser til flyene i hallen. Spesifikke
temaer, for eksempel aerodynamikk, navigasjon og flyfotografering vil presenteres ved
«kompakte stasjoner».
Den gjenstandsorienterte utstillingen

I en gjenstandsorientert utstilling stilles objektene ut hver for seg, eller gruppert etter typologiske, funksjonelle eller estetiske kategorier. De
kan danne en fortellende sammenheng, som
for eksempel viser et utviklingsforløp, men
settes ikke inn i en kontekst der situasjoner
eller miljøer skildres. Det skapes rom for konsentrasjon om enkeltobjektet. Det unike ved
hver ting fremheves. En utstilling med fokus
på den enkelte gjenstand eller gjenstandstype
vil ofte være eksklusiv i utvalget. Når enkeltobjekter skal synliggjøres, blir eksponeringen
og monteringen særlig viktig. Publikum må
kunne studere tingen for at den skal gi mening.
Utforming og posisjonering av stativer, montre, hyller og oppheng skaper muligheter til å
betrakte tingen fra spesielle synsvinkler eller i
et spesielt lys.
Innen museumssektoren kritiseres denne
utstillingsformen ofte for å estetisere, for å
gjøre gjenstanden til noe mer enn den var og er,
og dyrke objektene som ikoner eller fetisjer.
Mange vil hevde at tingene i seg selv ikke
evner å formidle den historiske og sosiale
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Teateret er en rik inspirasjonskilde for museumsutstillinger.
Museene forsøker med iscenesettelse å dramatisere historie,
og dermed levendegjøre historien for publikum. Utstillingen
ved Trøndelag folkemuseum.
Foto: Trøndelag folkemuseum

konteksten de er tatt ut av, og dermed blir
anonymisert. Bare publikum som har relevant
forkunnskap kan forstå gjenstandene i et historisk perspektiv. Slik mange ser det, trenger
gjenstandene en forklarende kontekst.
Noen museer bygges opp omkring en spesiell gjenstandstype, og følgelig vil utstillingen
sette gjenstandene i fokus. Norsk Luftfartsmuseum og Norsk Vegmuseum appellerer særlig
til dem som er interessert i fly eller biler og
anleggsmaskiner. For de spesielt interesserte
er det nok å se eksemplarene, for andre blir
eksemplarene intetsigende.
Et mer typisk eksempel er den objektorienterte utstillingen i Erkebispegården.
Erkebispegården formidler kirkehistorie. Den
historiske sammenhengen er allerede til stede
med Nidarosdomen og de gamle delene av
anlegget. Gjenstandene som vises har dessuten
skulpturell og symbolsk egenverdi. En stor del
av gjenstandene er knyttet til en geistlig, ikke
en verdslig, sfære. Museet gjenskaper en sakral
ramme om figurer og fragmenter. Bygningen
tar opp kirkearkitekturens forhold mellom
avbildning og rom; figuren og dens posisjon
bærer mening i seg selv, og forstås ut fra et (for
de fleste) kjent, religiøst utgangspunkt. I denne
sammenhengen gjenspeiler museumsrommet
kirkerommets funksjon.
Sverre Fehn oppfattes som eksponent for
en objektorientert retning i utstillingsarki102

tekturen. For Fehn er den gamle gjenstanden
hjemløs og ensom i en fremmed samtid. Fehn
ønsker å finne et utstillingskriterium som gjør
det mulig å «gi fortidens gjenstander høve til å
starte et nytt liv på et annet sted enn det opprinnelige...». Hvert utstilte objekt settes inn
i en romlig kontekst, der det står i forhold til
andre gjenstander, med sin historie og i sin nye
samtid.
Fehns utstillingsarkitektur er personlig
inspirerte tolkninger av den historien som skal
formidles. Gjenstandens egen form, og dermed dens funksjon, synliggjøres i rommet der
tingene stilles til skue, og av konstruksjonene
som bærer dem. Plassering, gruppering og innbyrdes organisering av gjenstander skal vise
meningsfylte sammenhenger. Tingene skal i
kraft av sin alder konfrontere publikum med
fortid og nåtid. Utstillingene krever publikums
evne og vilje til å lese abstrakte, romlige sammenstillinger, og til å ta i bruk sin erfaring i en
aktiv tolkning. Mange opplever Fehns utstillinger som vakre. Andre oppfatter dem som
utilgjengelige og etterlyser en mer fortellende
fremstilling og formidling av konkret kunnskap.
Den iscenesatte utstillingen

En tematisk enhetlig samling, fra en avgrenset
historisk periode, er mindre avhengig av å sette
tingene inn i representative sammenhenger i

utstillingen enn en sammensatt samling, som
for eksempel i folkemuseene. Folkemuseene
skal dekke et bredere kulturområde, og store
tidsspenn. Tingenes sosiale og historiske kontekst; den tidsperioden de var i bruk, det sted
de kommer fra og de menneskene som eide
eller brukte dem, blir avgjørende for utstillingens meningsinnhold.
Naturhistoriske museer har tradisjon for
å lage diorama-utstillinger med fauna i naturtablåer. Også kulturhistoriske museer har
satt dukker i naturtro størrelse inn i realistisk
rekonstruerte miljøtablåer, og på den måten
konstruert frosne øyeblikk – tredimensjonale
bilder av historiske situasjoner. For å oppnå
en større autentisitet har mange museer latt
mennesker utføre virkelige handlinger i virkelige rom; spinne garn i bygningssamlingens
hus, bile tømmer i friluftsmuseets skog. Den
iscenesatte utstillingen viderefører og foredler
tablåtradisjonen. Tablåene har utviklet seg til å
bli sekvenser i en dramatisert sammenheng.
Teateret er en rik inspirasjonskilde for
museumsutstillinger. Museene forsøker med
iscenesettelse å dramatisere historie, og dermed levendegjøre historien for publikum.
Utstillingen kan gjøres til en opplevelse, men
forutsetter publikums evne til innlevelse.
Gjennom iscenesettelsen kan utstilleren fortelle om personer som har levd, gi dem roller
i det museale skuespill, og dermed utnytte
museumsarkitektur

Ivar Aasen-tunet er et
dokumentasjonssenter
for nynorsk språkkultur
og litteratur, men også et
museum basert på Ivar
Aasens etterlatte gjenstander.
Foto: Jaro Hollan

Skisse til AV-tank (Petrodomen) ved Norsk Oljemuseum.
Utstillingsidé: LPO arkitektur og design AS.

publikums behov for noe eller noen å identifisere seg med. Historien fremstilles narrativt,
den utspiller seg. Gjenstandene behandles som
rekvisitter, og blir mindre viktige i seg selv.
Det er sammensetningen av ting til fortelling
som blir viktig. Utstillingselementene utgjør
en scenografi og utstillingsrommet er scenen
for det historiske drama. Effekter som lys og
lyd forsterker det teatrale. Publikums oppmerksomhet veksler mellom bestanddelene og
helheten.
Trøndelag folkemuseum ønsket en nøytral, mørk utstillingshall. Museet beskrives
som et teater. Formidlingsavdelingen bruker
dramaturgi som virkemiddel. Det skal være
mulig å skifte repertoar, slik at publikum kan
komme tilbake og finne nye attraksjoner.
Utstillingen «Livsbilder» bruker rom, gjenstander og lyd til å fremstille stemninger av
steder og menneskeskjebner. Den er bygget
opp omkring menneskets livsløp, fra fødsel og
barndom til alderdom og død. Innenfor hver
sekvens, eller akt, vises fragmenter av historiske miljøer, der gjenstandene fungerer som
rekvisitter rundt mer eller mindre fiktive rollefigurer og deres historier.
Heller ikke den iscenesatte utstillingen har
faktaorientert kunnskapsformidling som den
primære hensikten med utstillingen, men prøver å skape innlevelse og forståelse med både
dokumentariske og dramatiske virkemidler.
museumsarkitektur

Utstillingen som kunstuttrykk

Det er generelt i samfunnet en økende bevissthet om formgiving. Arkitekter, designere og
kunstnere arbeider i forhold til samtiden.
Deres arbeid omfatter nesten alltid visualisering eller annen sansepåvirkning, og i ulik grad
konseptualisering og teoretisering av et tema.
Flere museer har med hell hentet kunstfaglig
bistand til sine utstillinger. Hvis kunstneren
får museet som arena og utstillingen som
medium for et kunstnerisk arbeid, ikke et
pedagogisk eller estetisk bestemt oppdrag, får
museet tilført en annen innholdsmessig dimensjon. Aasen-tunet har for eksempel viet et rom
til en fonetisk komposisjon av Arne Nordheim,
utsmykket med skrifttegn av billedkunstneren
Ole Lislerud.
I museet har ikke bare arkitekturen, men
også alle gjenstander, og til og med aktiviteter,
potensielt estetiske kvaliteter. Et objekts eller
en handlings estetiske verdi varierer med tid,
kontekst, individuelle og sosiale oppfatninger.
Museet har mulighet til å frembringe denne
iboende estetiske verdien på mange nivåer, og
kan bygge opp under individets (publikums)
evne til å forstå estetiske kvaliteter.
Norsk Oljemuseum etablerte en redaksjonskomité for utstillingene. Museet har
brukt både arkitekter, grafiske designere,
IT-designere, musikere og billedkunstnere i
oppbyggingen av utstillingene, og kan vise

utstillinger med variasjon, fascinasjonskraft og
informasjonsverdi på mange nivåer. De mest
eksperimentelle tilskuddene til utstillingene er
kunstneriske installasjoner. Gjenstander settes
inn i nye sammenhenger. Fritt i den store hallen står deler fra oljeinstallasjoner og modeller av plattformer i serier. De forteller om
offshoreindustriens enorme dimensjoner og
teknologiske kompleksitet. Modellene er systematisk bygget i fastsatte målestokker, og er
både instruktive og vakre. Den naturhistoriske
beretningen er konsentrert i mindre, mørke
rom i hallen. Den digitale estetikken er til dels
spektakulær. Har publikum tid, gir audiovisuelle fremstillinger bakgrunnskunnskap om geologi, energi og samfunn, tid og krefter. Petrodomen er en romlig og audiovisuell installasjon som fyller en av paviljongene. Publikum
befinner seg på et galleri mellom brønn og tårn.
Videoprojeksjoner i det speilsatte rommet, til
lyden av spesialkomponert musikk, sprenger
det fysiske rommets «her og nå».
Norsk Skogbruksmuseum viser samtidskunst, kunsthåndverk og design i sin nye
utstilling «Tid for skog». Tematisk spenner utstillingen fra vegetasjonsutvikling til
moderne treforedlingsindustri. Den utfyller
fremstillingen av livet i skogbruket, viser hvordan trematerialer har vært brukt tradisjonelt,
og presenterer treverkets formale og tekniske
muligheter for vår tid. Flere formgivere har
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Flyene er Norsk luftfartssmuseums viktigste attraksjon.. Foto: Tatina Semprini

bidratt. Utstillingen kombinerer scenografiske og gjenstandsfokuserte virkemidler, og
reduserer bruken av tekst. Utstillingsformen
er ikke nyskapende, men valg og sammenstilling av ting er interessant. Publikum kommer
nær tingene, og utstillingen engasjerer et bredt
publikum.

bøker utstilt side om side med Ivar Aasens
håndskrevne manus. Gjenstander fra samlingen vises i tre- og firkantede montre, som
godt bevarte skatter. Mens språket er levende
og foranderlig, stilles språkets mange uttrykk,
tegn og stemmer åpent ut for deltagelse og til
fordypelse.

Utstillingen i informasjons-, dokumentasjonseller besøkssenteret

Opplevelsessenteret

Ved å gi en institusjon med museumsfunksjoner betegnelsen senter, i stedet for museum,
står den friere i forhold til hvilke krav og forventninger som stilles til virksomheten. Den
har gjerne flere arbeidsområder, og vektlegger
for eksempel kommersiell drift eller forskning.
Den kan nærme seg fornøyelsesparken, der
utstillingene produseres som ren underholdning. Eller den kan bli en faginstitusjon, med
utstillinger for spesielt interesserte.
De mange besøkssentrene som legges til
faste kulturminner eller naturmiljøer, har ofte
enkle og informative utstillinger; som supplement til attraksjonen, mer enn som attraksjoner i seg selv.
Ivar Aasen-tunet er et dokumentasjonssenter. Utstillingene har to temaer, med ulike formål; på den ene side Ivar Aasen, hans etterlatenskaper, og hans liv og virke, og på den andre
side språk, nynorsk språkkultur og litteratur.
Her står databaserte dialektspill og nyutgitte
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Norsk luftfartssenter hadde i utgangspunktet
ambisjoner om å være et opplevelsessenter.
Men, selv om det er gøy med en flysimulator,
er det ikke bare slike installasjoner som skaper
opplevelse. Det er dramaet i luftfartens historie
som virkelig er spennende, aerodynamikk som
er interessant, og det å komme tett på flyene
som er flott.
Norsk oljemuseum kaller seg ikke et
opplevelsessenter, men deler av utstillingene
kommuniserer gjennom publikums opplevelse,
sanser og følelser. Petrodomen kan være en
sterk, abstrakt opplevelse. Mer konkret, men
mindre av en opplevelse, blir en illusorisk reise
fra «flyplassen» i hallen ut til en oljeplattform,
gjennom to av plattformpaviljongene. Her
visualiseres oljeproduksjonens arbeidsmiljø
med tradisjonelle scenarioer og tablåer, og
denne delen av utstillingene er lett tilgjengelig
for alle aldersgrupper. Men «reisen» kan også
virke dominerende i utstillingshallen, i forhold
til andre deler av utstillingen, som kan kreve

mer konsentrasjon for å vekke en dypere interesse.
Opplevelsessenter-konseptet har møtt
kritikk i museumskretser. Det skal mer enn et
rekonstruert miljø, noen lydkulisser og effekter
til for å fenge et publikum som er vant til å bli
underholdt. Hvis museet ikke klarer å skape
interesse for innholdet, oppmerksomhet om
gjenstandene og opplevelse gjennom publikums fantasi, går publikum fort lei. Museet blir
blekt og stillestående i forhold til for eksempel
en spenningsfilm eller et dataspill. Det betyr
ikke at det museet har å vise er kjedelig, men at
museet prøver å konkurrere i feil klasse.
Vitensenteret

Begrepet science senter – vitensenter – konkretiseres i ulike museumsprosjekter. Publikum
skal lære ved å gjøre, se og røre, reagere, erfare
og beherske. Temaene er i hovedsak hentet
fra naturvitenskaplige og tekniske fag, men
kobles til kulturhistorie. Flere av vitensentrene
er knyttet sammen i et nettverk som utvikler
nye metoder for formidling, med tilknytning
til forskningsinstitusjoner og til Norsk Forskningsråd. Teknoteket ved Teknisk museum
i Oslo viser til gode erfaringer med sitt vitensenter.
Jærmuseet utvikler et vitensenter. For
Jærmuseet er skoleelever på alle nivåer den
desidert største og høyest prioriterte publimuseumsarkitektur

Jærmuseet formidling
er basert på barn og
unges aktive deltagelse en lære ved å
gjøre pedagogikk.
Foto: J.O. Grimstvedt

Monter fra utstillingen i Storhamarlåven, Hedmarksmuseet.
Arkitekt Sverre Fehn.
Foto: Jiri Havran.

kumsgruppen. Museet samarbeider med skoler,
skolefritidsordning og barne- og ungdomsorganisasjoner. Det har bygget opp undervisningsog fritidsopplegg basert på barn og unges aktive
deltagelse, «lære ved å gjøre»-pedagogikk. Mye
av formidlingen har vært basert på aktivitetsdager, særlig knyttet til naturkunnskap
og landbruk. Publikum opplever dyrehold, og
redskaper og maskiner i bruk. Med manglende
utstillingslokaler de første årene har aktivitetene i stor grad funnet sted utendørs.
Museet legger i sin forskningsaktivitet
vekt på samtidsdokumentasjon. I sin formidling viser det hvordan vi utnytter og forvalter
ressurser innen jordbruket.
Når museet med byggetrinn to har fått
et utstillingsbygg, anser de den tradisjonelle
museumsutstillingen som mindre interessant. De ønsker å videreføre aktivitetsnivået
innendørs. Det nye vitensenteret bygges opp
omkring temaet teknologi og landskap, og samarbeider med skolene om undervisning i naturfag/fysikk. Innfallsvinkelen blir menneskers
omforming av natur til kulturlandskap. Publikum får for eksempel bryte stein ved hjelp av
manuelle, mekaniske og fysiske krefter.

museumsarkitektur
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6
prosjekt
Hittil har vi i stor grad betraktet museene
som ferdige bygg. Nå skal vi gå tilbake og se
nærmere på planlegging, prosjektering og byggeprosess. Hvordan forløper den lange veien
fra idé til resultat? Hvordan gjennomføres en
byggeprosess?
Dette kapitlet tar for seg museets rolle
i planlegging og prosjektering, med vekt på
museets eventuelle ansvar som byggherre.
Informasjonen og de praktiske opplysningene
som gis nedenfor er ikke utfyllende, men skal
gi museer med byggeplaner en viss kunnskap
om og oversikt over prosessens omfang, faser
og utfordringer. For arkitekter vil de generelle
avsnittene i kapitlet by på mye kjent informasjon, men det kan være nyttig å få innblikk i
museenes erfaringer og synspunkter.
Museene i studien har gjort erfaringer
på godt og vondt, erfaringer som peker på en
rekke aktuelle problemstillinger. I den lange
perioden fra idé til realitet vil planene endres
og utvikles. Hvordan kan et museum med
bevisst planlegging forebygge vanskelige situasjoner? Hvordan takles problemer og motstand
underveis? Hvordan kan det legges til rette og
arbeides for god arkitektur?
Planlegging og prosjektorganisasjon
Alle erfaringer fra studien viser at god planlegging er en viktig forutsetning både for prosjektets økonomi og praktiske gjennomføring,
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og for å skape en arkitektur med funksjonelle
og estetiske kvaliteter. Økte kostnader for
planlegging og prosjektering representerer
liten økning i det totale byggebudsjettet, men
kan gi stor gevinst for prosjektets totaløkonomi. Et godt og troverdig forprosjekt er som
regel grunnlaget for finansiering av prosjektet.
Ambisjoner, visjoner og idéer

For å oppføre et godt byggverk må byggherren
ha høye ambisjoner for arkitekturen. Ambisjonene skal omsettes til visjon og arkitektonisk
konsept, utvikles som prosjekt og realiseres
som byggverk. Uten gode arkitekter og andre
rådgivere kan ambisjonene ikke oppfylles.
Arkitekter ser museet som et av de mest
attraktive oppdragene de kan få. Museet, og
museumsarkitekturen, handler dypest sett om
menneskers forhold til tid og rom.
Et nybygg oppføres i hovedsak på bakgrunn av et museums praktiske behov. Men et
nybygg kan også gi rom for å utvikle museets
faglige virksomhet og innholdsmessige profil
utover de primære krav. Prosessens første skritt
er formuleringen av en idé – en grunntanke
– for museet og museumsbygningen. Idéen er
ikke den lange behovsutredningen eller virksomhetsplanen, men kanskje drømmen, den
enkle grunnen, meningen med museet. Den
må ikke bare være realistisk, men også sterk

nok til å vekke drivkrefter og bidragsytere med
vilje til å gjennomføre prosjektet.
Allerede tidlig i planleggingen kan museet
legge føringer og premisser for det videre
arbeidet. Det må gjøres rede for hvilke rammebetingelser som gjelder; økonomiske rammer,
offentlige regelverk, kommunens plangrunnlag, antikvariske interesser, miljøvernhensyn
og lignende. Men det er ikke rammene som
skal forme prosjektet. En sterk idé gjør det
mulig å ta valg og prioritere kvaliteter innenfor
slike rammer – og om nødvendig konfrontere
begrensningene.
Ivar Aasen-tunet fra idé til nasjonal
kulturinstitusjon

«Dette prosjektet er et lite under», sa daværende kulturminister Anne Enger Lahnstein om
Ivar Aasen-tunet i 1999. Med andre ord er det
få institusjoner som vil kunne etterligne senterets tilblivelse. Forklaringen som gis på suksessen er enkel: en god sak og dyktige aktører. I
1990 la en bemerkning fra formannen i Stortingets kulturkomité Theo Koritzinsky kimen til
det som i løpet av ti år skulle utvikle seg til en
unik kulturinstitusjon i et unikt bygg; «en så
viktig mann som Aasen, med en så viktig sak,
fortjener et større museum».
Det ble de følgende år nedlagt et stort
dugnadsarbeide. Et hovedutvalg ble etablert
i desember 1990, og et arbeidsutvalg i januar
museumsarkitektur

Prosjekt for Geitostmuseum i Aurland. Fasadeillustrasjon. Jensen og Skodvin Arkitektkontor AS.

1991, begge bestående av engasjerte historikere,
kjente målfolk, lokale ildsjeler og frittstående
representanter fra nynorske institusjoner,
utdannings- og forskningsmiljøer. I løpet av få
måneder formulerte utvalgene den grunntanken som var sterk nok til å få Ivar Aasen-tunet
gjennom politiske, byråkratiske, faglige og
praktiske hindringer. Hovedutvalget foreslo
å opprette et nasjonalt dokumentasjonssenter
for nynorsk språkkultur i tilknytning til Ivar
Aasen-museet, og et Ivar Aasen-institutt ved
høgskulemiljøet i Volda. Et mindretall i Stortingets kulturkomité ba Kulturdepartementet
om å «vurdere behovet og mulighetene for et
nasjonalt kulturbygg for nynorsk språk og kultur». Saken ble satt høyt på dagsorden i departementet, og ble omtalt i Stortingsmeldingen
Kultur i tiden (1992). Volda og Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og
Stortinget bevilget til sammen 750 000 kroner
til et forprosjekt. I desember 1992 ble forprosjektet «Ivar Aasensenteret. Eit nasjonalt senter for nynorsk skriftkultur» presentert. «Det
dokumentet vil gå inn i norsk kulturhistorie
som ei avgjerande fornying av forståinga av
den nynorske skriftkulturen (...) eit dokument
for vidare handling» skriver Ottar Grepstad,
direktør ved Ivar Aasen-tunet. Parallellt med
arbeidet ble Nynorsk Festspelveke (senere Dei
nynorske festspela) arrangert for første gang
sommeren 1992. Året etter dannet 14 institumuseumsarkitektur

sjoner Ivar Aasen-stiftinga, som senere ble
utvidet til 20 stiftere og fikk navnet Nynorsk
kultursentrum. Aasen-prosjektet hadde dermed
både en organisasjon og flere fora for å diskutere og konkretisere planene. Statsråd Åse Kleveland grep fatt i saken, og et utvalg oppnevnt av
Kulturdepartementet og Kirke- utdannings- og
forskningsdepartementet konkluderte med at
den nye institusjonen burde få hele sitt driftstilskudd fra staten.
Nå møtte prosjektet motstand. Det ble
krympet i kroner og kvadratmetre, og måtte
vente i køen av kulturbygg som ville inn på
Statsbudsjettet. Museumsmannen John Aage
Gjestrum ble innhentet, og førte i pennen overbevisende reviderte plandokumenter. Det var
Gjestrum som sammen med arkitekten skulle
forme utstillingene. I november 1995 vedtok
Stortinget å bygge Ivar Aasen-tunet, en ny
nasjonal kulturinstitusjon, med en byggesum
på 40 millioner kroner. Statsbygg reduserte
arealprogrammet for å holde kostnadsrammene. I forbindelse med kommunale og fylkeskommunale bevilgninger vekket prosjektet
lokal strid. Det ble satt opp mot andre utgiftsposter i budsjettene. Inkludert bevilgningene
til planlegging og prosjektering (5,2 mill. kr.)
og prisøkning kostet Ivar Aasen-tunet til slutt
60 millioner kroner.
Kulturdepartementet ga i januar 1996
Sverre Fehn æresoppdraget å tegne den nye

bygningen. Tre år senere ble hovedentreprenør
kontrahert, og byggearbeidene startet 1. mars
1999. Fremdriftsplanen sprakk med noen få
uker, men Ivar Aasen-tunet åpnet som planlagt
22. juni 2000.
Forvaltningsmessig tilknytning og prosjektorganisering

Byggherreorganisasjonen er avgjørende for
gjennomføringen av et prosjekt. Det er byggherren som disponerer budsjettet og kontraherer de øvrige partene i prosjektet. Statsbygg
har vært byggherre for fire av museene i
studien. Fire av dem hadde museets egen stiftelse som byggherrer for sine nybygg. Ett av
museene var et aksjeselskap, som fungerte som
byggherre sammen med fylkeskommunen. Det
siste hadde kommunen som byggherre.
I en prosjektorganisasjon kan ansvaret fordeles på ulike måter, avhengig av prosjektets
størrelse og forvaltningsmessige tilknytning.
En større prosjektorganisasjon kan ha flere
ledelsesfunksjoner, komitéer, utvalg eller grupper. Betegnelser brukes på ulike måter, og det
er greit å være klar over at det skilles mellom
prosjektgruppe og prosjekteringsgruppe, mellom prosjektleder, prosjekteringsleder og byggeleder.
Når et museumsbygg blir gjennomført
med en profesjonell byggherre, for eksempel
Statsbygg, følger prosessen faste organisato107

riske, økonomiske og juridiske rutiner. Museet
får noe mindre ansvar og innflytelse i prosessen, men det er fremdeles museets oppgave å
stille faglige forutsetninger for planlegging og
prosjektering, og sørge for brukeroppfølging.
Statsbygg oppnevner en prosjektleder, setter
sammen en prosjektgruppe fra interne faglige
avdelinger, og oppretter en kontaktgruppe for
museumsorganisasjon, brukere og prosjekteringsgruppe. I tillegg opprettes det gjerne
egne utvalg for utsmykking og andre spesielle
fag. Prosjekteringsgruppen settes sammen av
arkitekt og konsulenter; rådgivende ingeniører
innen bygg, VVS, elektro, brann, akustikk etc.
I utførelsesfasen kontraheres gjerne en ekstern
byggeledelse.
Etatsmuseet Norsk Vegmuseum

Norsk Vegmuseum er et etatsmuseum under
Samferdselsdepartementet. Som en avdeling
av Vegdirektoratet har museet, sammenlignet
med mange andre museer, faglige og økonomiske ressurser til rådighet. På tross av dette
tok det lang tid før museet fikk bevilgninger og
sikker finansiering til byggeprosjektet.
Norsk Vegmuseums historie begynner i
1974, da behovet for et eget veiteknisk museum
skulle utredes. Ti år senere ble museet opprettet, og i 1985 ble det avholdt en åpen idékonkurranse for disponering av museumsområdet
på Hunderfossen. Konkurransen om planen
for friluftsmuseet ble vunnet av arkitektene
Frydenlund og Hermanrud AS, som siden
ble engasjert for å tegne museumsbygningen.
Frem til 1988 hadde museet selv, sammen med
oppdragsgiveren Samferdselsdepartementet
og Lillehammer kommune, styrt planarbeidet.
Først da museumsbygningen skulle realiseres
kom Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat
(SBED, nå Statsbygg) inn i prosessen som
byggherre. Hovedbygningen ble ferdigstilt i
1991.
Byggetrinn to ble gjennomført på oppdrag
fra departementet, med Statsbygg som byggherre, og med samme arkitekt (nå JAF Arkitektkontor AS).
Etablering og bygging av museum

Mange museumsbygg blir reist i forbindelse
med etablering av et nytt museum. Her kan
vi ikke gå inn på modeller for organisering av
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museer, men kort berøre hvordan et museum,
som også er i ferd med å bygge opp en institusjon og stab, gjennomfører en byggeprosess.
Ved etableringen opprettes det gjerne en stiftelse, et aksjeselskap eller en annen form for
foretak eller organisasjon, betinget av museets faglige, forvaltningsmessige og finansielle
tilknytning. Denne enheten må drive frem
byggeprosjektet. I prinsippet må den fungere
i forhold til prosjektorganisasjonen på samme
måte som et etablert museum, med administrasjon og faglig ansatte, gjør. Den kan selv stå
som oppdragsgiver og byggherre, eller den kan
fungere som en profesjonell byggherres kontakt- og brukerorganisasjon. Hvis museumsstiftelsen eller -selskapet enda ikke har ansatt
en stab, må nødvendig museumsfaglig kompetanse innhentes.
Jærmuseet ble stiftet i 1985. Styret for Stiftelsen Jærmuseet og kommunen nedsatte et
arbeidsutvalg for å planlegge det nye museet og
museumsbygningen. Museet hadde på denne
tiden kun én ansatt som museumsstyrer. Funksjonsanalyse, romprogram og program for en
arkitektkonkurranse ble utarbeidet av museumsstyreren Målfrid Snørteland, med styret
som referansegruppe, og uten innspill fra andre
brukere. Først underveis i arkitektkonkurransen ble det engasjert en konsulent med særlig
kompetanse om museumsbygg.
Å lede en byggeprosess er krevende, men
for Jærmuseet ble finansieringsarbeidet den
største belastningen. Arkitektkonkurransen
ble gjennomført på tross av en svært begrenset
økonomi.
Rogaland Fylkeskommune delte i sin
museumsplan fylket inn i fem museumsregioner. Jærmuseet skulle bli et faglig og administrativt tyngdepunkt i Jærregionen. Fagmiljøet
skulle samles og en mobil stab skulle betjene
regionen, også flymuseum og bygdemuseer. I
samsvar med Stortingsproposisjon nr. 22 pågår
denne konsolideringsprosessen, og museets
tredje byggetrinn planlegges nå i Sandnes, der
Sandnes museum blir en avdeling av Jærmuseet. Også samarbeid mellom regionsmuseene
i Rogaland, med Arkeologisk museum i Stavanger og med Teknisk museum i Oslo styrker
museet faglig. Det var i utgangspunktet vanskelig å forutse hvor omfattende Jærmuseets
virksomhet og ansvarsområde skulle bli på bare

noen få år, og hvilke behov museumsbyggene
etter hvert skulle oppfylle.
Museets prosjektorganisasjon og brukermedvirkning

Når museet selv er byggherre, må det sette
sammen en prosjektorganisasjon og bestemme
en fremgangsmåte som står i forhold til museets kapasitet og prosjektets omfang. Museets
ledelse må arbeide på flere nivåer: internt med
museets ansatte, og eksternt i samarbeid med
myndigheter, arkitekter, rådgivere og entreprenører. Internt er det viktig å benytte ulik
kompetanse ved museet i arbeidet med behovsanalyse, romprogram og brukeroppfølging.
Eksternt er det viktig at denne kompetansen
blir representert og videreført.
Det etableres en ansvarlig prosjektledelse/
styringsgruppe (-komité), med mandat til å ta
viktige avgjørelser. I denne kan det være aktuelt å engasjere
• en profesjonell prosjektleder
• representanter fra museets styre, ledelse og
ansatte
• representant fra kommune, fylkeskommune
eller annen myndighet
• representant fra viktige samarbeidspartnere
(f.eks. andre museer, kulturinstitusjoner, eller
næringsliv som bidrar med økonomisk og
faglig støtte)
• en som har særlig kompetanse på museumsbygg (f.eks. arkitekt)
• spesielle ressurspersoner (f.eks. kunstner,
håndverker)
I de fleste tilfeller vil det være behov for å delegere arbeid til en eller flere arbeidsgrupper.
Brukerne; museets ledelse og ansatte, bør
bidra med sine erfaringer og sin kompetanse
gjennom hele planleggings- og prosjekteringsprosessen. Museets brukerorganisasjon skal
sørge for at alle yrkesgrupper og avdelinger
ved museet har et ord med i laget. For større
museer med mange avdelinger setter de ulike
brukergrupper opp sine krav og behov. Ofte vil
alle ønske seg mer enn de kan få. Når brukerne
enes og samordner sine krav, er det lettere å få
gjennomslag for dem. Brukerne velger eventuelt en felles representant for å ivareta interessene overfor prosjektledelsen.
Arkitekten er som regel brukernes vikmuseumsarkitektur

tigste samarbeidspart. Brukergruppen(e) vil
kunne fungere som rådgivere for prosjekteringsgruppen. Spesifikke funksjonelle krav må
defineres klart, og rettes til de ansvarlig prosjekterende på det aktuelle området.
Både planlegging av nybygg og byggeperiode krever tid, arbeid og oppmerksomhet fra
museets ansatte. Drift og andre aktiviteter kan
lide under dette. På Trøndelag folkemuseum
gikk formidling på friluftsmuseet som før
under byggeprosessen, men det var lite ressurser til overs for utadrettet arbeid. Konserveringsarbeidet ble rettet mot oppbyggingen av
nye utstillinger.
Fremdrift

Fra de første planer om oppføring av et museumsbygg til åpningen kan det gå mange år.
Finansiering av bygget innebærer ofte stor
usikkerhet og lang ventetid; flere år dersom
finansieringen er avhengig av vedtak på statlig,
fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Også
byggesaksbehandling kan ta uforholdsmessig lang tid. Dersom det skal gjennomføres
en arkitektkonkurranse kan dette ta fra halvt
til ett år, alt etter konkurransens form og oppgavens størrelse. Ved museene i denne studien
har prosjektering og bygging tatt fra to til fem
år, avhengig av omstendigheter, størrelse og
kompleksitet. Selve byggearbeidene er i flere
prosjekter gjennomført på et knapt år. Men i
tillegg må det beregnes tid til innflytting, og
ikke minst til utstillingsproduksjon, før museet
kan åpne sin nye bygning. Museet bør få en
oversikt over hele byggesakens gjennomføring,
og hvilke ressurser som kreves i de ulike faser.
Selv om fremdriften i finansierings- og planleggingsfasen er usikker, kan det allerede fra
begynnelsen settes mål og utarbeides utkast til
fremdriftsplaner for prosjektet. Senere i prosessen blir detaljerte fremdriftsplaner en del av
kontraktsgrunnlaget, og juridisk bindende.
Analyser, planer og programdokumenter

Plandokumentene danner ofte grunnlaget for
søknader om offentlig støtte til prosjektet.
For å få gjennomslag må de kanskje være både
realistiske og visjonære, både etterrettelige og
engasjerte.
Det er viktig å tenke langsiktig. En realistisk plan for eventuell vekst, endringer i
museumsarkitektur

virksomhet og nye ansvarsområder vil være til
hjelp. Museet vil endre seg over tid, og bør tilrettelegge for en viss fleksibilitet og muligheter
for forandring og utvidelse.
Ideer og planer konkretiseres og formaliseres i for eksempel en mulighetsutredning, et
forprosjekt eller et programnotat. Foreløpige
kostnadsrammer, budsjett og finansieringsplan settes opp. Det kan gjennomføres en
behovsanalyse, eventuelt en funksjonsanalyse,
et flytskjema og en risikoanalyse. Analysene
danner grunnlag for romprogram/arealdisposisjon, funksjonsprogram/funksjonsbeskrivelse,
sikringsplan og tekniske skjema (se kapittel 3). I
romprogrammet kan også arealkrav, klimabetingelser, utstyr og spesialinnredning spesifiseres.
Museet velger den formen for analyse- og
planleggingsverktøy som egner seg, avhengig
av prosjektets størrelse og kompleksitet. Det er
bortkastet å lage omfattende dokumenter som
ikke kommer til nytte.
Analyse- og programdokumentene danner
et pragmatisk utgangspunkt for planløsningen,
og vil være nyttige redskaper gjennom hele prosjekteringsprosessen, som referansedokumenter
for museum, arkitekt og rådgivere. Men en må
huske at de ikke kan oversettes direkte til bygg.
Arkitekten skal utarbeide de byggbare løsningene.
Trøndelag Folkemuseums planer

Det ble i 1988 utarbeidet en arealplan for
Trøndelag Folkemuseum. Museet manglet
tilfredsstillende lokaler for publikumsfasiliteter, administrasjon, magasiner og utstillinger.
I planleggingsfasen gikk museet grundig til
verks med undersøkelse av egne behov, museets ansvarsområde, og muligheten for å betjene
andre museer i regionen med arrangementer
og verkstedfasiliteter. Det ble utarbeidet ny
organisasjonsplan, produkt- og markedsmatrise
og et omfattende romprogram. Museet tok
utgangspunkt i sitt formål, sitt ansvarsområde,
og sine målgrupper. Organisasjonsstrukturen
ble beskrevet i diagrammer, som viser hvordan
de ulike avdelinger skal ivareta målsetningene.
Produkt- og markedsmatrisen detaljerer og
nyanserer virksomheten. Med arbeidsoppgavene
definert, og med beregninger for gjenstandsmengder, besøkstall og arbeidskraft, hadde
museet et grunnlag for utarbeidelse av rompro-

grammet. Alle postene i romprogrammet ble
funksjonelt beskrevet, også i forhold til tilliggende funksjoner.
Ansatte og ledelse ved museet har besøkt
uttallige museer, og som en del av planleggingen ble flere nybygg i inn- og utland studert.
Museet anså at institusjonen selv ville være
den beste byggherre. På den måten fikk museet
innsikt i og kontroll over alle sider av byggesaken og direkte kontakt med alle involverte.
Byggekomiteen ble satt sammen av interne
representanter, og innhentet ekstern kompetanse og eierskapsrepresentasjon. En bevisst
brukergruppe fulgte løpende prosessen. Slik
fikk arkitektene et godt materiale å arbeide
ut fra og konstruktiv motstand. Arkitektene
omsatte planer og behov i rom og konstruksjon.
Den opprinnelige kostnadsrammen for
prosjektet var 63 millioner. I dette skulle det
inkluderes innredning og utstyr, utomhusarbeider, flytting av historiske bygg, nye utstillinger
og økte driftskostnader knyttet til bygging.
Oppdaterte digitale anlegg for sikring og klimakontroll, og ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi var en forutsetning. Ifølge
et overslag fra 1995 ville kostnadene ligge 10-20
millioner høyere enn budsjettert. Museet måtte
redusere arealkravene, men forutsatte muligheter for utvidelser i en intern reguleringsplan.
Trøndelag Folkemuseum mottok i 1996 en privat gave fra Monica og Pierre Chappui i Sveits
på 40 millioner kroner. Gaven muliggjorde
oppføring av publikumsbygget og forserte prosessen betydelig. Øvrig finansiering fordelte
seg mellom stat, fylke og kommune.
Budsjett og kostnadsberegning

Museumsbygningene i denne studien er lite
sammenlignbare når det gjelder pris. Kostnadene varierte fra 5 millioner kroner ved Karmøy
Fiskerimuseum til 165 millioner ved Norsk
Oljemuseum.
Det er vanskelig å budsjettere nøyaktig for
et nybygg. De ulike kostnadene ved et prosjekt
varierer med generell prisstigning, konjunktursvingninger i byggebransjen (ofte er svingningene større enn prisindeks skulle tilsi),
med geografi (det er dyrere å bygge i storbyområder), med tomtemessige forhold, og med
ambisjonene for nybygget. Dersom bygningen
109

delfinansieres med lån, må renteutviklingen
medregnes i fremtidige driftsutgifter.
For å ha et utgangspunkt i planleggingen er
det vanlig å undersøke nivået for kvadratmeterpriser på sammenlignbare bygg, legge til eller
trekke fra for særlige forhold, og ta i betraktning prisutviklingen. Det er lettere å sette en
kostnadsramme enn å beregne en pris. En bør
forutsette prisøkning i den lange perioden før
bygget står ferdig. Bevilgninger over statsbudsjettet og andre offentlige tilskudd eller tilsagn
er gjerne faste, og det må dermed tas høyde for
prisøkningen innenfor en gitt ramme. Prosjektet må tilpasses rammene.
Selve byggebudsjettet med entreprisekostnadene utgjør hovedtyngden i budsjettet. Det
kan med fordel settes opp egne kapitler for
• honorarer for prosjektering
• administrasjonskostnader
• avgifter og gebyrer
• interiør, innredning og brukerutstyr
• nye utstillinger
• uteanlegg
• flytting
• reserve

Arkitekturen lider under myten om at «tid er penger».
Tidligere var solide materialer og godt håndverk en mer
selvfølgelig investering. Ved Arkeologisk museum i Stavanger skulle nye bygningsdeler måle seg med kvaliteter og
forseggjorte detaljer i eksisterende bygg. Foto: Jiri Havran
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Det må alltid budsjetteres for uforutsette utgifter. Det er vanlig å budsjettere med et tillegg for
merkostnader på 5-10% av samlet kontraktssum.
Det bør også settes av midler til justerings- og
kompletteringsarbeid de første driftsårene.
Det må føres løpende kostnadskontroll,
og i de aller fleste byggprosjekter må det foretas innsparinger underveis. Både museum og
arkitekt må være realistiske med hensyn til
budsjettene, og stille krav som står i forhold til
mulighetene. Alle må være innstilt på å prioritere, og også velge bort.
Det er grunn til å ta fremtidige driftsbudsjett og utgifter med i den helhetlige kostnadsberegningen. Kortsiktige løsninger, dårlige
materialer og dårlig utførelse kan koste dyrt i
det lange løp. De totale kostnadene i byggets
levetid kan analyseres og omregnes i årskostnader. Årskostnaden er en andel av kapitalkostnaden pluss utgifter til forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV-kostnader). Et beregningsprogram er utviklet av Statsbygg.
Arkitekten kan i høy grad bidra til å holde
kostnadene nede ved å tenke økonomi i prosjekteringen. Dette betyr ikke at ambisjonene

for arkitekturen må reduseres. Karmøy fiskerimuseum ble i 1997/98 oppført for en svært lav
kvadratmeterpris. Nøkternhet og prisbevissthet kan gi god arkitektur, men lave kostnader
er også avhengig av gunstige omstendigheter.
Vi ser alt for ofte at arkitektonisk overskudd, det som gjør bygget til noe utover det
ordinære, blir offer for sparekniven. Noen må
være villige til å kjempe for unike kvaliteter,
undersøke mulighetene for å søke særlig finansiering for disse, eller vurdere innsparinger på
andre områder.
Kvalitativ prioritering

De fleste museer er økonomisk presset, og
strever med stort faglig ansvar og manglende
bemanning. Det kan se ut som om også arkitekturen blir lidende når forpliktelsene blir
større enn budsjettene. For mange funksjoner
skal oppfylles på for liten plass. Kompromiss
og pragmatikk kan gi en pregløs arkitektur
basert på minstemål og nødvendighet.
Det er ofte arkitektoniske kvaliteter som
blir rasjonalisert bort. I stedet for arkitektens
originale design og detaljering brukes standardiserte produkter eller forenklede løsninger,
som er billige både i leveranse og utførelse.
Arkitekturen lider under myten om at «tid er
penger». Tidligere var solide materialer og godt
håndverk en mer selvfølgelig investering. Ved
Arkeologisk museum i Stavanger skulle nye
bygningsdeler måle seg med kvaliteter og forseggjorte detaljer i eksisterende bygg. Fasadene
skulle kante bygatene, og kunne ikke bli en
salderingspost.
Utfordringen for prosjektledelsen blir å
skille mellom de arkitektoniske egenskaper
og elementer som virkelig løfter arkitekturen,
og de som kan erstattes av mer økonomiske
alternativer, uten at bygget egentlig forringes.
På Norsk Vegmuseum er inngangen beriket
med en flott kobberdør og skifergulv, mens
ubehandlet betong ellers får fremstå med sin
røffe kvalitet. Karmøy fiskerimuseum bruker
rimelige industriprodukter, som stålrister i
himlingen, så vel som forseggjorte tredetaljer.
En fin romlig løsning kan virke mye sterkere
enn dyre materialer og utførelser. Aasen-tunets
sterke romforløp er en konsekvens av originale
konstruksjoner med krav til presisjon, men er
bygget av ordinære materialer.
museumsarkitektur

Jærmuseet har 700 dekar
friluftsområde med fornminner og et gårdsbruk knyttet
til museumsdriften.
Foto: Tor Ødemotland

Finansiering

Etablert forvaltningsmessig tilknytning, enten
lokalt, regionalt eller nasjonalt, gir sjelden
sikker finansiering av et nybygg. Det er like
mange finansieringsnøkler som det er museer.
Prosjektledelsen må sette av tid til å skrive
søknader om midler, og kan regne med at det
går måneder og år før finansieringen er klar.
Politiske prioriteringer kan forsinke prosjektet
i årevis. Offentlige myndigheter står overfor
store bygningsmessige investeringsbehov i
museumssektoren, og stiller høye krav til
søknadens troverdighet, til institusjonens
driftsplaner og levedyktighet, og til byggeprosjektets finansieringsplan og fremdriftsplan.
Det legges også vekt på arkitektonisk og estetisk kvalitet. Noen museer får bevilget støtte til
planlegging, andre må reise disse midlene selv.
De statlige finansieringsordningene for
kulturbygg er i endring. Kirke- og kulturdepartementet har lange ventelister for bevilgninger
til kulturbygg. Det har opparbeidet seg et akkumulert behov for økte investeringer. For museumssektoren fremheves bl.a. behovet for oppgradering av gamle bygninger, nye magasiner
og bedre sikring ved museene. Norsk kulturråd
har tidligere gitt toppfinansiering til mange
museumsbygg, men som en del av programmet
«Rom for kunst» prioriterer Kulturrådet nå
arenaer for produksjon og formidling av kunst.
Gode næringslivskontakter kan gi viktige
museumsarkitektur

sponsortilskudd. Sponsing av kulturlivet har de
senere år vært et aktuelt tema, men i realiteten
viser det seg vanskelig å engasjere næringslivet.
Det finnes imidlertid flere private kulturfond.
Mange mindre museer får private gaver og
dugnadshjelp, og legger ned stor egeninnsats i
prosjektet, men få kan bygge et museum på ren
idealisme. Lån til nybygg vurderes ut fra museets potensielle driftstilskudd og -inntekter.
Hvis det ikke kan reises midler til å oppfylle arealplanene i første omgang, kan det
være bedre å planlegge for flere byggetrinn,
enn å presse alt inn i en for liten bygning. Det
vil ofte være gunstig å tilrettelegge for senere
byggetrinn i første byggetrinn, ved for eksempel å gjøre nødvendige grunnarbeider. Hvis
museet satser på snarlige utvidelser, bør det ha
realistiske finansieringsplaner også for disse.
(Mer informasjon om statlige finansieringsordninger for kulturbygg og krav til søknader
om midler finner du i note 1.)
Situasjonsanalyse

For nyetablerte museer vurderes ofte flere
steder for lokalisering. Enkle situasjonsanalyser for alternativene gir et godt grunnlag for
vurdering av egnethet og valg av tomt. For
eksempel kan plassering og tilgjengelighet være
avgjørende for hvilke publikumsgrupper som
vil oppsøke museet.
I andre tilfeller er lokaliseringen av muse-

umsbygget bestemt på forhånd. Ofte skal det
reises et nybygg innenfor et eksisterende museumsanlegg. Det kan likevel være behov for å
undersøke tomta, situasjonen og konteksten
tidlig i prosessen. (Se forøvrig kapittel 2)
En situasjonsanalyse vil avdekke tomtas muligheter og begrensninger. Analysen
utarbeides på grunnlag av registreringer på
tomta og i omgivelsene. Reguleringsmessige
bestemmelser, grunnforhold, naturgrunnlag,
landskaps- og klimaforhold, infrastruktur og
adkomstforhold utredes. Stedets historie og
kultur kartlegges. Ofte kan lokale institusjoner og kommunen bidra med informasjon og
kildemateriale. Ved å visualisere forandringer
gjennom historien, kan potensielle endringer i
fremtiden synliggjøres.
Eventuelle problemer som avdekkes i
analysen må tas opp til behandling. Er tomta
uegnet eller kan problemene løses i selve prosjektet?
Vanligvis utarbeider arkitekten steds- og
tomteanalysen. Men dersom det skal gjennomføres en konkurranse, eller hvis arkitekt
for prosjektet ikke er engasjert når programmet
formuleres, vil det være en fordel å gjøre en del
primære undersøkelser i forkant av prosessen.
Lokale miljøforhold vil påvirke et prosjekt,
og bør tas i betraktning tidlig i prosjektet.
Norsk Oljemuseum sto for eksempel overfor
problematiske tomte- og grunnforhold. Sjø111

bunnen var sterkt forurenset, og arbeidene
ble belagt med strenge krav fra SFT. Usikre
dybder førte til usikre kostnader for pelearbeider. Sjøfartsmyndighetene vurderte krav om
fendring av «plattformene». Reguleringsplanen
begrenset byggehøyden. Alle disse vanskelighetene lot seg løse, men bidro til en fordyring av
prosjektet.
En situasjonsanalyse bør legge et grunnlag
for bærekraftig prosjektering og miljøvern.
Den kan avdekke tomtas sårbarhet eller potensial i lokalmiljøet, for eksempel verneverdige
biotyper eller tilgjengelighet av lokale byggematerialer. Prosjektering for en bærekraftig
utvikling innebærer blant annet hensyn til
klima, topografi og naturgrunnlag (se kapittel
3), materialøkologi og energiøkonomisering (se
kapittel 4). Dette komplekse feltet krever både
teknisk og naturvitenskapelig kunnskap og forståelse for lokale og globale forhold. (For mer
informasjon om bærekraftig byggprosjektering,
materialøkologi og energiøkonomisering, se
note 2.)
Jærmuseets beliggenhet

Jæren er blant landets mest jordbruksintensive
områder, og landbruket ble tidlig mekanisert.
Jærmuseet ble etablert med det formål å formidle moderniseringen av jordbruket i etterkrigstiden og ivareta nyere kulturminner.
Sju kommuner samarbeidet om planene for
Jærmuseet, og flere av dem ønsket å være vertskommune. Vertskommunen mottar vertskommunetilskudd, et kronebeløp pr. innbygger, fra
alle sju kommuner.
Lokaliseringen ble bestemt av den spesielle
situasjonen på Nærbø i Hå kommune. Her har
kulturlandskapet en stor tetthet av fornminner og nyere kulturminner, noe som ville gi
museet et unikt historisk perspektiv. Arkeologisk museum i Stavanger var en pådriver for
at fornminnene gjennom museet skulle gjøres
tilgjengelige for publikum. Staten løste inn
marka fra gårdene, og museet overtok Kviagarden, et bruk typisk for museets tema. Dermed
fikk Jærmuseet 700 dekar vakkert friluftsområde og et gårdsbruk knyttet til museumsdriften.
Museumsbygningens plassering på det
store tomteområdet var før arkitektkonkurransen uavklart og omdiskutert. De innkomne
forslag viste ulik plassering. Juryen og museet
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avgjorde tomtespørsmålet. Bygningen skulle
ligge på Vestre Vodlen, trukket tilbake fra
veien, på et høydedrag, tett opp mot marka
med fornminner. Denne lokaliseringen forutsatte at store deler av bygningsmassen ble lagt
under terreng. Museet ble et stort, men etter
manges mening veltilpasset, inngrep.
Arkitektkonkurranse eller direkte oppdrag
Det knytter seg alltid forventninger til nye
bygninger. Museer kan få oppmerksomhet og
status i kraft av sin arkitektur. Oppdragsgiverens visjoner er første skritt i retning særegen
arkitektur. Valg av arkitekt er neste.
Engasjering av arkitekt

Arkitekt kan engasjeres ved direkte kontrahering eller gjennom en konkurranse. Private
oppdragsgivere står fritt til å velge fremgangsmåte. Som en konsekvens av EØS-avtalen
er offentlige oppdragsgivere bundet av Tjenestekjøpsforskriften. (For mer informasjon
om «forskrift om tildeling av kontrakter om
offentlige tjenestekjøp» (Tjenestekjøpsforskriften) se note 3.)
Det praktiseres en rekke alternative former
for arkitektkonkurranser. Prosjektkonkurranser frembringer alternative løsninger og
mangfoldige tolkninger av en byggeoppgave.
Konkurransen kan også stimulere til offentlig
debatt og bevisstgjøring om våre omgivelser.
(For mer informasjon om ulike former for arkitektkonkurranser, se note 4.)
For å sikre kontinuitet i arbeidet bør helst
samme arkitekt stå for prosjekteringen gjennom alle faser av prosessen. Skifte av arkitekt
bør unngås, også for å tilfredsstille Plan- og
bygningslovens krav til ansvarlig foretak. Men
det kan oppstå situasjoner der arkitekten ikke
har mulighet til å fullføre arbeidet, eller problemer som er av en så alvorlig art at kontrakter
brytes. Oppdragsgiveren må vurdere om det
er riktig å la en ny arkitekt tegne videre på en
annens arbeid, eller gi ham blanke ark og fargestifter til. Vi ser også tilfeller der byggherren,
av økonomiske grunner, velger å kontrahere
en annen arkitekt enn den som har vunnet en
prosjektkonkurranse. Fra et arkitektfaglig synspunkt er dette som regel beklagelig.
Etter brannen i Erkebispegårdens magasinbygninger ble det utlyst en åpen arkitekt-

konkurranse om et nybygg. Men vinneren, den
danske arkitekten Simon Christiansen, kom
ikke til enighet med Statsbygg om vilkårene
for den videre prosjektering. Hovedkonseptet
fra vinnerutkastet ble lagt til grunn, men Nils
Henrik Eggen Arkitektkontor AS ble engasjert
i prosjektet for å videreføre, utvikle og realisere
prosjektet. Eggen gjorde det i høy grad til sitt
verk.
Direkte oppdrag

I noen tilfeller ønsker museet å gi oppdraget
direkte til en spesiell arkitekt. Det kan være en
arkitekt med lokal forankring, en arkitekt med
særlig erfaring med museumsbygg eller en spesielt anerkjent og berømmet arkitekt. Direkte
oppdrag er forholdsvis lite ressurskrevende,
både for arkitekt og oppdragsgiver.
Mange museer har tilknytning til en
arkitekt som løpende løser mindre prosjekteringsoppgaver. Ut fra en distriktspolitisk
eller praktisk og økonomisk vurdering kan
det være riktig å engasjere en arkitekt med
kjennskap til stedets kultur og innsikt i museets virksomhet. Men et slikt valg sikrer ikke
nødvendigvis museet den beste arkitekturen.
Det kan være klokt å vurdere flere alternativer, eventuelt å prøve den lokale arkitekten i
konkurranse med andre arkitekter. Bakgrunnen for valget av Snøhetta som arkitekt for
Karmøy fiskerimuseum var både kontorets
arkitektfaglige anerkjennelse og Snøhettas
ledende arkitekt Kjetil Trædal Thorsens lokale
tilhørighet.
Hvis museet engasjerer en spesielt anerkjent og dyktig arkitekt, må det også gi vedkommende spillerom. Mange berømte arkitekter ønsker å leve opp til egne kunstneriske
ambisjoner og omverdenens forventninger.
Museet må se dette som en stor mulighet, og
stille seg åpne for arkitektens egenartede ideer
eller uttrykk. Aasen-tunet ønsket Sverre Fehns
kvalifikasjoner og særpregede arkitektur, men
engasjerte i tillegg museumsmannen John Åge
Gjestrum som utstillingsleder. Sammen bygget
de to opp utstillinger på arkitekturens premisser.
Parallelle oppdrag

Parallelloppdrag forveksles ofte med begrenset
konkurranse. Men dette er primært en alternamuseumsarkitektur

tiv form for utredning. En oppdragsgiver kan
ved hjelp av parallelle oppdrag få belyst en sak
eller oppgave fra ulike synsvinkler, og kan også
be arkitektene arbeide ut fra ulike forutsetninger. Oppdragene honoreres, men rangeres og
premieres vanligvis ikke, og det konkurreres
heller ikke om videre engasjement. En eventuell kontrakt for prosjekteringsoppdraget er
tema for senere forhandlinger.
En form for parallelloppdrag innebærer at
oppdragsgiver samarbeider med flere parallelt
engasjerte deltagere i utrednings- og prosjekteringsfasen. Det arbeides for å åpne konkurranse-regelverket, og gjøre unntak fra krav om
anonymitet, slik at arkitektene også kan konkurrere om det videre oppdraget.
Hvorfor arkitektkonkurranse?

De av museene i denne studien som har gjennomført arkitektkonkurranser, har hatt utbytte
av konkurransene. Ikke bare har de vært representert i juryen, og dermed deltatt i valget av
prosjekt, men de har også fått flere ideer utenfra.
En prosjektkonkurranse gir det beste og
bredeste beslutningsgrunnlaget for videre
arbeid. Oppdragsgiver har muligheten til å
velge det optimale prosjekt. Konkurransen
utfordrer arkitektene til å yte mer i kreativ
konkurranse, og gir dem mulighet til å arbeide
fritt etter et gitt program. Arkitekturen skal
på en fin måte svare på den enkelte oppgaven. Hvis programmet åpner for det, kan det
komme opp nyskapende ideer, forslag som
ingen kunne forutse.
Tjenestekjøpsforskriften har frembragt en
rekke nye konkurranseformer. For både åpne
og begrensede prosjektkonkurranser er det
stadig vanligere at både økonomiske, kvalifikasjonsmessige og praktiske kriterier teller med,
og at hele prosjekteringsgruppen, med arkitekter, rådgivende ingeniører og konsulenter, deltar. Slik prøver offentlige myndigheter å sikre
gjennomførbarheten i prosjektet. Samtidig
stilles det høyere krav til materialet som skal
innleveres, slik at byggherren får mest mulig
ut av konkurransen. Det har vært rettet kritikk
mot denne praksisen, da den tapper ressurser
fra arkitektene og deres konsulenter, og samtidig utelukker mindre etablerte og ressurssterke
arkitektkontorer fra konkurransene.
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Rene anbudskonkurranser vil sjelden gi et
godt grunnlag for valg av arkitekt, og frarådes
av arkitektstanden. Et museum bør ikke oppføres ut fra billigste, men beste, alternativ. Oppdragsgiver setter uansett de totale kostnadsrammene for prosjektet. Arkitektens honorarer
vil etter en prosjektkonkurranse være gjenstand for forhandling, og stå i et rimelig forhold til byggebudsjettet.
Å utlyse en konkurranse for en totalentreprise med arkitekttegnet prosjekt, i stedet for
en arkitektkonkurranse frarådes når det dreier
seg om museumsbygg. Entreprenørens kommersielle interesser begrenser arkitektens spillerom, og sikrer ikke den arkitektoniske kvaliteten. Totalentreprisen garanterer heller ikke at
prosjektets økonomi ivaretas på en god måte.
Også arkitektstanden og arkitekturen trenger fornyelse. Det arbeides med å gjøre flere
oppdrag tilgjengelige for talentfulle og dyktige
yngre arkitekter. På tross av høy grad av profesjonalitet er det svært vanskelig å etablere nye
praksiser. En av årsakene er Plan- og bygningslovens krav til dokumentert, relevant erfaring
for å få ansvarsrett til en prosjekteringsoppgave. En annen er økt bruk av prekvalifisering
til begrensede konkurranser. Arkitektenes
organisasjoner anbefaler at vurderingskriteriene i prekvalifiseringen inkluderer andre
kvalifikasjoner enn formell erfaring og etablert
firmastruktur, for eksempel kunstneriske kriterier som evne til nyskaping eller visjoner for
oppgaven. Ved å ta med en sammensatt gruppe
arkitekter får konkurransen et større spenn og
flere interessante bidrag.
For urenommerte arkitekter er åpne konkurranser en mulighet til å få en kvalifisert faglig vurdering av sitt arbeid i forhold til andre
arkitekter, og ikke minst en mulighet for å få
ellers utilgjengelige oppdrag – på grunn av sin
dyktighet. Unge arkitekter kan vise seg å legge
mer arbeid og engasjement i et oppdrag, og kan
være åpne og lette å samarbeide med. Dersom
vinneren ikke får formell ansvarsrett, er det
viktig å finne en ordning der arkitekten(e) får
fullføre sitt arbeid under eget navn. Forskriftsmessig oppfølging og kvalitetskontroll reduserer risikoen for feil og mangler.
En konkurranse koster tid og penger, både
for byggherren og for arkitektene som deltar.
Mange arkitektkontorer, særlig de større og

veletablerte, er i perioder tungt belastet med
prekvalifisering og konkurranser. Konkurransene innebærer et betydelig antall ufakturerbare timer, ofte flere månedsverk.
Deltagelsen i konkurranser viser seg å
avhenge av byggebransjens konjunktursvingninger. I økonomiske nedgangstider med
mangel på oppdrag vil konkurransen få mange
deltagere. Dersom arkitektene derimot har nok
oppdrag og gode inntekter, skal konkurransen
være attraktiv for at kontorene skal sette inn
ressurser i prosjektet. Attraksjonen kan være
byggeoppgavens omfang og dermed inntjening
ved en eventuell seier, faglig prestisje, premiesummer eller, kanskje viktigst, muligheten for
faglig utvikling og kunstnerisk utfordring.
Konkurranseregler, konkurranseprogram og jury

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) har i
samarbeid med Norges Praktiserende Arkitekter (NPA) utarbeidet et veiledende regelverk
for arkitektkonkurranser og opprettet et konkurransesekretariat. NALs konkurranseregler
har bestemmelser om ivaretagelse av deltagerenes anonymitet, juryens sammensetning og
habilitet osv. Regelverket samsvarer med norske lover og forskrifter.
NAL vil være behjelpelig med planlegging
og gjennomføring av en prosjektkonkurranse,
og med utarbeidelse av konkurranseprogram.
De fleste norske arkitektkonkurranser avholdes
med NAL eller lokale arkitektforeninger som
sekretariat, men også kommuneadministrasjon
eller faginstitusjoner som Norsk Form kan ta
på seg denne oppgaven.
Kostnadene forbundet med en konkurranse varierer med konkurransens form og
oppgavens størrelse. Budsjettet skal bl.a. dekke
utgifter til administrasjon, jury og sekretariat,
konkurransemateriale til deltagerene (program,
kartgrunnlag osv.) og premier. Premiebeløpene
bør stå i forhold til den innsatsen som må
nedlegges for å oppfylle konkurransens krav
til innlevert materiale. Det tas ofte en påmeldingsavgift av deltagerene, både for å finansiere
noen av utgiftene til utsending av materiale
og for at kun seriøst interesserte skal ta ut programmet. Høye påmeldingsavgifter innebærer
imidlertid en ytterligere belastning på arkitektkontorer, som allerede nedlegger betydelige ressurser og risiko i konkurranser.
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Sammensetning av juryen er viktig. Jurymedlemmene bør ha ulik relevant bakgrunn,
men den arkitektfaglige representasjonen må
vektlegges, slik at de faglige vurderingskriteriene blir ivaretatt. Juryen kan bidra med
tilrettelegging av konkurransens program og
materiale.
Konkurranseprogrammet skal beskrive
oppgaven, rom- og funksjonsprogrammet,
tomta, kostnadsrammer og andre forutsetninger. Programmet angir også på hvilket nivå
man forventer besvarelsene gjennomført, med
målestokk og krav til innlevert materiale. Slik
sikres bidragenes sammenlignbarhet.
Et konkurranseprogram vil vanligvis ikke
kreve fullt gjennomarbeidede prosjekter med
høy detaljeringsgrad. Dette ville innebære en
stor arbeidsbyrde for deltagerene, og kan låse
løsningen på et for tidlig stadium. Det beste
resultatet får oppdragsgiver når vinnerutkastet videreføres og bearbeides i samarbeid med
byggherre, brukere og rådgivende ingeniører.
Prosjektkonkurranse og omkonkurranse ved
Jærmuseet

I utgangspunktet ønsket Jærmuseet å gjennomføre en åpen, nasjonal prosjektkonkurranse.
Snart innså styret at dette ikke ville være mulig
å finansiere. Kroner 80 000,- fra kommunen og
kroner 100 000,- fra lokalt næringsliv var midlene som sto til rådighet i planleggingsfasen.
Styret vurderte en begrenset konkurranse. Men
Stavanger arkitektforening viste interesse for
prosjektet, og foreslo en åpen, regional konkurranse. Arkitektforeningen bidro med faglig
veiledning og representasjon i juryen. Juryen
besto av to sivilarkitekter, to av museets styrerepresentanter, og juryleder som var styrer for
museet.
En lokal konkurranse ble utlyst i 1989.
Hå kommune fungerte som konkurransens
sekretariat. Premiesummen var kun 135 000
kroner. Likevel var deltagelsen stor. Det var
nedgangstider i bransjen, og ledig kapasitet hos
arkitektene.
Et arbeidsutvalg nedsatt av styret og
Jærmuseets styrer la premisser for prosjektet, mens juryen formulerte programmet for
konkurransen. I løpet av konkurransen ble
en museumsfaglig konsulent hentet inn. Programmet ble bearbeidet og kriterier og krav
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spesifisert. Dette lå til grunn da juryen gav
sin innstilling. Flere av løsningene viste klare
kvaliteter, men forskjellig plassering på tomteområdet. Et prosjekt fikk innkjøp, tre ble premiert med kroner 25 000,-. Juryen ønsket de tre
premierte konkurranseforslagene bearbeidet for
samme plassering på Vestre Vodlen.
Programmet formulerte noen generelle
krav til bygget, blant annet et ønske om «Ein
bygning som kombinerer jærsk identitet og
tradisjon med nye formuttrykk». Dette kriteriet ble viktig for juryeringen. Prosjektene som
gikk videre til omkonkurransen viste enten
videreføring av tradisjonell byggeskikk eller
«organiske» former (brutte flater, skrå vinkler
osv.) som strategi for landskaps- og stedstilpasning.
De tre deltagerene i omkonkurransen fikk
ytterligere kroner 25 000,- som honorar, og den
endelige vinneren skulle i tillegg motta en premie på 20 000,-. (Disse beløpene er i forhold til
dagens marked og lønnsnivå alt for lave).
I mai 1990 kom juryens innstilling. Heller
ikke denne gang ble en vinner kåret. Juryen
anså at to av forslagene hver på sin måte
representerte kvaliteter som museet ønsket.
Arkitektene ble invitert til et møte, der de ble
bedt om å samarbeide om videre prosjektering
av museumsbygningen. De aksepterte denne
løsningen, og begynte sitt arbeid for å sy de to
prosjektene sammen til ett. Arkitektene sier i
ettertid at samarbeidet gikk fint. De bidro på
ulike måter til en bygning som alle føler ansvar
og stolthet for.
Endrede forutsetninger og ny konkurranse

Trøndelag folkemuseum arrangerte i 1990 den
første arkitektkonkurransen blant arkitekter i
Midtnorge og Trøndelag. Konkurransen omfattet et større utstillings- og magasinbygg (7000
kvm) og en plan for oppføring av hus i Gammelbyen. O.S.A. Arkitektkontor as vant med
et prosjekt, der en langstrakt bygning også fungerte som en voll i landskapet. Museet hadde
enda ikke funnet finansiering for nybygget,
men førte prosjektet frem til godkjent byggemelding i 1993.
Problemer med prosjektorganisering
internt mellom vinnerarkitektene forsinket
imidlertid prosjekteringen betydelig. Det viste
seg at grunnforholdene på tomta som var

bestemt for nybygg ikke kunne ta den store
bygningsmassen som var planlagt. Med en
betydelig prisøkning i løpet av perioden måtte
dessuten arealbehovene revurderes. Museet
besluttet å dele romprogrammet i to bygninger.
Museet gjennomførte i 1996 en ny konkurranse
for et utstillings- og publikumsbygg, denne
gangen basert på en prekvalifisering. Sju arkitektkontorer ble invitert til å konkurrere om
prosjektet. Vinnerprosjektet, tegnet av TeljeTorp-Aasen, ble videreført og realisert.
Parallelt la museet planer for et administrasjons-, magasin- og verkstedsbygg.
Verkstedsbygningen skulle også være et kompetansesenter og betjene museer i distriktet.
Det ble funnet tomt til verksted- og administrasjonsbygningen på Sagvollen. Bygningen
skulle oppføres til minimale kostnader. Museet
vurderte egen kompetanse som tilstrekkelig for
å fungere både som byggherre og byggeleder, og
ønsket å bruke sitt etablerte nettverk av håndverkere. På direkte oppdrag skulle Lusparken
arkitekter as tegne nybygget frem til et visst
detaljeringsnivå. En totalentreprise skulle sørge
for utførelse, og også løse den videre prosjektering og detaljering så rasjonelt som mulig.
Prosjektering
Den brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer
sier at han tenker med hendene. Tegningen
er ikke bare arkitektens illustrasjoner til oppdragsgiver eller instruksjonsskjemaer til håndverkerene. Tegning er arkitektens håndverk,
arkitektens kunst og arkitektens teknikk og
metode, assistert av og supplert med modeller,
tekst og andre fremstillingsformer. Tegninger
kan utføres i alle målestokker og alle presisjonsnivåer.
Med nye teknologiske verktøy for prosjektering og produksjon, og med ny byggteknologi, utvikles flere prosjekter etter helt andre
metoder. Datamodellen blir referansen gjennom hele prosjekteringen.
Prosjekteringen av et bygg begynner oftest
med skissen som visualiserer en arkitektonisk
idé. Prosjekteringsmetodikken tar opp i seg
både konseptet, konteksten og prosjektets forutsetninger. Prosjekteringen må være følsom
nok, prosjektet fleksibelt nok, og arkitekturen
robust nok til å ta opp i seg endringer underveis og i ettertid.
museumsarkitektur
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Prosjekteringsgruppen

Arkitekten er ikke alene om prosjekteringen.
Prosjekteringsgruppen består av arkitekt,
eventuelt også interiørarkitekt og landskapsarkitekt, og rådgivende ingeniører for bygg
(RIB), VVS (RIV) og elektro (RIE). Hvert av
fagfeltene utarbeider egne sett med tegninger,
som underveis må oppdateres løpende i forhold
til hovedtegningene. Spesialiserte konsulenter
kan hentes inn for f.eks. klimakontroll, lyd/
akustikk og sikring. Også byggeleder kan være
med i prosjekteringsgruppen, som koordinator i
forhold til entreprenører.
Prosjektering tar tid, og det blir aldri nok
tid til alt. Deler av prosjekteringsperioden
vil nesten alltid innebære hastverk og hardt
arbeidspress. Ekstra presset blir situasjonen
hvis byggingen pågår parallellt med prosjekteringen. Tid er penger, men hastverk er lastverk...
Forholdet mellom museum og arkitekt

Når temaet museumsarkitektur tas opp, følger
ofte påstander om vanskeligheter i kommunikasjonen mellom museum og arkitekt. Denne studien stiller spørsmål til realiteten i problemet.
Undersøkelsen viser at de aller fleste museer og
arkitekter har erfart et godt og fruktbart samarbeid. Er det antatte motsetningsforhold en
forslitt myte?
Det kan se ut som om forventninger til
museumsarkitektur

uoverensstemmelser er en større hindring enn
reell uenighet. Fordommer kan bestå i at museets folk frykter arkitektens ønske om å realisere
egne ambisjoner, ikke museets behov. På den
andre siden kan arkitekten mistro museets folk,
og frykte at alt nytt og samtidig avvises eller
skjules i en «gammel» innpakning. Slike holdninger bekreftes ikke av denne undersøkelsen.
Hvis de har vært til stede i utgangspunktet,
har det faktiske samarbeidet gjort fordommene
til skamme. De ansatte ved Trøndelag folkemuseum har gjennom ti år med planlegging,
prosjektering og bygging blitt drevne brukere,
byggherrer og byggeledere. Deres erfaring er at
skarpe diskusjoner ikke er noe å være redd for.
De driver frem løsninger.
Klare målsetninger og premisser for prosjektet gjør prosessen lettere å håndtere. Museer
og arkitekter tenker ulikt om byggeoppgaven,
men dette kan være det beste utgangspunkt for
et positivt, tverrfaglig arbeid. De to fagfeltene
skal, med sine ulike kunnskaper, erfaringer og
arbeidsmåter, samarbeide om museumsbygget,
ikke motarbeide hverandre. Samarbeid betyr
ikke nødvendigvis å finne kompromisser, det
betyr å prioritere for å dyrke frem det beste i
det enkelte museum. «Møtet mellom brukergruppens program og den arkitektoniske konstruksjon ble et sterkt spenningspunkt», skriver
Fehn om arbeidet med Aasen-tunet, og viser til
det gode samarbeidet med den museumsfaglige

gruppen, ledet av Jon Aage Gjestrum. Arkitekturen ble betydningsskapende utstillingsrom.
Det beste utgangspunktet for en fin prosess
er gjensidig tillit og respekt. De fleste arkitekter
er levende interessert i museer, og vil vite mest
mulig om innholdet for å kunne utføre oppdraget best mulig. De fleste museer viser en åpen
holdning til ny arkitektur.
Samarbeid, koordinering og kommunikasjon

Hvis museet har gjort et grundig forarbeide,
har arkitekten og rådgiverene det beste grunnlaget for å oppfylle ønsker og behov. Museets
representanter må sette seg inn i prosjekteringsog byggeprosessen, og i tegningsmaterialet som
presist beskriver alle deler av bygningen og
dens forhold til omgivelsene. Museene gjør seg
erfaringer underveis, men det er viktig å kunne
følge med allerede fra starten, slik at dialogen
fungerer. Hvordan leser man en arkitekttegning? Og hva forteller en VVS-tegning? Hva
betyr ord og begreper som arkitekter og håndverkere bruker? Å se tredimensjonale rom ut
fra planer, snitt og fasader er en treningssak.
Dette innebærer blant annet å prøve størrelser
og målestokker. Hva er forholdet 1:100? Hvor
stort er et rom på 6x6 meter, med 4 meter under
himling?
På den andre siden må arkitekten og prosjektledelsen kunne formidle og anskueliggjøre prosjektet og prosessen for museet, og ta
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Mari Røysambs utsmykking i bakgården ved
Arkeologisk museum i
Stavanger.
Foto: Jiri Havran

seg tid til spørsmålene og diskusjonene som
kommer opp. Arkitektene fremstiller ikke
alltid prosjektet på en måte som alle forstår.
Alternative fremstillingsmåter kan være en
nyttig investering, og lette diskusjonen om
arkitekturen. Modellen kan fortelle mer enn
tegningene, perspektivtegningen kan anskueliggjøre, grafisk fremstilte diagrammer eller
skissemessige illustrasjoner og collager kan
fortelle om prinsipper og innholdsmessige
sammenhenger. Arkitekten kan lære av hvordan museet selv bruker ulike teknikker i sin
formidling.
En stabil prosjektorganisasjon med ryddige
ansvarsforhold og dialog mellom de mange
aktørene gjennom prosjekterings- og byggeprosessen, er en forutsetning for et godt resultat.
Personlige egenskaper kan vise seg uvurderlige når de bidrar til å skape gode samarbeidsforhold. Det ser ut til at enkelte personer får
en særlig formidlerrolle i arbeidet. Andre er
spesielt flinke til å betrakte en problemstilling
på avstand, vurdere argumenter og skjære gjennom med konstruktive forslag, uten nødvendigvis å kompromisse.
Jærmuseet vil på bakgrunn av sin erfaring
råde alle museer med byggeplaner om å være
aktivt med i prosessen hele veien. Bruk arkitekten og annen ekspertise til det de kan, men
«ikke la andre overta styringen», er museets
råd.
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Kunstnerisk utsmykking og offentlig kunst

I mange større byggesaker kommer billedkunstneren inn som enda en deltager. For
offentlige bygg gjelder prinsippet om at en
prosentandel (0-1.5% bestemt etter grad av
offentlighet og betydning) av budsjettet skal
benyttes til utsmykking. Utsmykkingsfondet
for offentlige bygg gir støtte til statlige bygg,
og delfinansiering til kommunale og fylkeskommunale bygg (www.utsmykkingsfondet.
no).
Det skilles mellom autonom, halvintegrert
og integrert utsmykking. Ved å trekke kunstnere inn tidlig i prosjekteringsprosessen, kan
utsmykkingen integreres og gi arkitekturen
en ekstra dimensjon. Integrert utsmykking
oppfattes av mange som en egen sjanger mellom kunst, brukskunst og byggekunst. Den
kan i vår tids bygninger erstatte det element
av dekor som har farget arkitekturen i mange
stilepoker, men med helt andre uttrykksformer
og kunstneriske metoder.
En del kunstnere velger å betrakte utsmykking som offentlig kunst, og ønsker en større
frihet i oppdragene. Dette kan oppdragsgiveren
imøtekomme ved å stille en del av bygningen
eller omgivelsene til kunstneren(e)s rådighet.
Kunst kan oppstå og oppdages både på tross av
og på grunn av de vilkår den får.
Kunstnerisk arbeid kan også integreres i
utstillingene (se kapittel 5), enten som separate

deler av utstillingen, eller som gjennomgående
tilskudd av alternative forståelsesformer.
I et museum, som allerede er basert på ting
som stilles til skue, får utsmykking i form av
enkeltobjekter en uklar rolle. Men hvis kunstneren er villig til å arbeide med og opp mot
gjenstandene, kan kanskje utsmykking gi bygningen eller utstillingen en ekstra dimensjon?
Lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven

Forskrifter til Plan- og bygningsloven stiller en
rekke tekniske, funksjonelle og miljømessige
krav til nye bygninger.
Plan- og bygningsloven ble endret i 1997,
og det utføres stadig justeringer og oppdateringer av forskriftene. Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker og Forskrift om
godkjenning av foretak for ansvarsrett innebærer i forhold til tidligere lovgivning en mer
komplisert og omfattende søknadsprosess og
høyere krav til den kommunale byggesaksbehandlingen. Informasjon om byggesaker, lover
og forskrifter finnes hos Statens bygningstekniske etat (www.byggesak.com).
Søknad om tillatelse til tiltak

Plan- og bygningsloven stiller store krav til en
søknad om byggetillatelse. Saken behandles av
kommunen, mens eventuelle klage- og dispensasjonssaker bringes opp for fylkesmannen.
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Alle tiltak defineres innenfor en tiltaksklasse,
avhengig av vanskelighetsgrad og konsekvenser ved eventuelle feil. Faktorer som spiller
inn er størrelse, brannklasse, funksjonell kompleksitet og eventuelle antikvariske hensyn.
De fleste museumsbygg vil ligge i tiltaksklasse
3, eventuelt i tiltaksklasse 2. I Godkjenningskatalogen er det gjort rede for klassifisering av
byggetiltak og godkjenningsområder. Godkjenningsområdene er delt inn etter arbeidsoppgaver, og angis i koder. Godkjenningskatalogen
revideres i 2003.
Byggherren står som tiltakshaver. Som
regel er arkitekten, eventuelt hoved- eller totalentreprenøren eller en profesjonell byggherre
eller byggeleder, ansvarlig søker for tiltaket
(SØK). Det skal søkes om godkjennelse for
ansvarlige prosjekterende foretak (PRO),
ansvarlige for kontroll av prosjektering (KPR),
ansvarlige utførende foretak (UTF) og ansvarlige for kontroll av utførelse (KUT). Ansvarlig
søker har også ansvaret for samordning av de
ulike fag. Alle ansvarlige foretak må legge frem
Sentral godkjenning eller søke om lokal godkjenning, med dokumentasjon på kompetanse
innen den aktuelle tiltaksklasse og de aktuelle
godkjenningsområder. Det stilles krav til foretakenes kvalitetssikringssystemer og kontrollplaner.
I forkant av prosjekteringen avholdes det
forhåndskonferanse i kommunen, der alle
reguleringsforhold, forskrifter og vilkår avklares. Foreløpige planer vurderes og det gjøres
rede for kommunens saksbehandling.
En søknad i tiltaksklasse 2 og 3 behandles
i to trinn. Det søkes først om rammetillatelse.
Rammetillatelsen gir godkjenning for forprosjektet, for ansvarlig søker, for de ansvarlig
prosjekterende foretak og for de ansvarlige for
kontroll av prosjekteringen. Når anbudsgrunnlag er utarbeidet og entreprenører, håndverkere
og leverandører er kontrahert, søkes det om
igangsettingstillatelse. På grunnlag av endelige tegninger, dokumentasjon fra ansvarlig
utførende foretak og ansvarlige for kontroll av
utførelse, samt kontrollplaner, planer for sikring av byggeplass, avfallshåndtering osv., gis
det tillatelse til bygging.
Ved ferdigstilling skal det søkes om brukstillatelse og utarbeides ferdigmelding. Bygningen dokumenteres med tegninger «som bygget».
museumsarkitektur

Anbudsgrunnlag og entrepriseformer
Anbud og kontrahering

En entreprise er det byggearbeidet som omfattes av en kontrakt mellom entreprenør og byggherre. Har museet en profesjonell byggherre,
tar denne seg av kontrahering av entreprenører
og håndverkere. Hvis museet er oppdragsgiver, må det vurdere entrepriseform (se note
5). Ettersom byggeprosessen er kompleks, og
prisene i byggebransjen er sterkt varierende, er
profesjonell kontrahering avgjørende. Valg av
entrepriseform må stå i forhold til prosjektets
størrelse, økonomi og prosjektorganisasjon.
Også for byggearbeider gjelder Tjenestekjøpsforskriften, og her er anbudskonkurransen
dominerende konkurranseform.
Uansett entrepriseform må oppdragsgiver
og anbyder/leverandør ha en felles forståelse
for hva som skal prises. Anbudsgrunnlaget skal
fastlegge anbudsregler og kontraktsbestemmelser, og det skal beskrive prosjektet på generelt
og spesielt nivå. Beskrivende anbudsgrunnlag
kan være en ytelsesbeskrivelse eller en komponentbeskrivelse. Anbudsgrunnlaget utgjør kontraktsgrunnlaget, gjerne i revidert utgave etter
forhandlinger med beste anbyder.
Kontrakten omfatter alle juridiske forpliktelser fra begge kontraktsparter, blant annet
forsikringer og økonomisk sikkerhet.
Anbudsbeskrivelser

En anbudsbeskrivelse kan enten være en ytelsesbeskrivelse eller en komponentbeskrivelse.
(For mer om dette, se note 5.) Prisene i byggebransjen varierer med etterspørsel. Store
forskjeller i anbudene kan tyde på under- eller
overprising, og kan gi en indikasjon på entreprenørens profesjonalitet og kvalitetsnivå.
Dersom anbyder tar store forbehold i forhold
til anbudsgrunnlaget, er det grunn til å avklare
disse punktene før kontrakt inngås. Merkostnader ved tillegg og avvik kan føre til store
budsjettoverskridelser. Erfaring viser at et
tvetydig eller ufullstendig anbudsgrunnlag av
anbyder ofte vil tolkes slik at billigste alternativ prises, mens oppdragsgiver forventer et
bedre alternativ.
Som en del av anbudskonkurransen kan
oppdragsgiver innhente opplysninger om
anbyders kompetanse, gjennomføringsevne og
kapasitet. Godkjenningsforskriftene skal sikre

at utførende foretak har en organisasjon som
kan gjennomføre tiltaket, men kvaliteten på
produkter og håndverkstjenester varierer mye.
Forsinkelser i ett ledd i byggeprosessen kan
velte hele fremdriftsplanen, og dagbot-satser
for overskridelser bør nedfelles i kontrakten.
Norsk Oljemuseum erfarte hvordan et
stramt arbeidsmarked og et presset prisnivå
påvirket anbudene. Det ble valgt delentrepriser. En av de største entreprisene, stålarbeider,
måtte sendes ut to ganger, og deles i tre. Likevel ble kostnadene for stålarbeider 7 millioner
kroner høyere enn budsjettert. Museet opplevde også at entreprenører hadde vanskeligheter
med å overholde sine kontraktsforpliktelser,
både når det gjaldt leveranser og fremdrift.
Byggeprosessen
Byggeledelse

Byggeledelsen står ansvarlig for å administrere
byggeprosessen og koordinere byggearbeidene.
Den skal ha oppsyn med alle leveranser og
arbeider, og har ofte også en funksjon som
ansvarlig kontrollerende for utførelse. Byggeleder har ansvar for sikring av byggeplass
og arbeidsmiljø, for innleide anleggsmaskiner,
deponering av masser, kontroll av leveranser,
lagring av byggematerialer, avfallshåndtering
etc. Byggeleder er samordner og bindeledd mellom alle aktører i byggeprosessen. Byggeleder
påser at arbeidene skjer i riktig rekkefølge, etter
fastlagte grensesnitt mellom entreprenører, og i
henhold til fremdriftsplanene. Forsinkelser i én
del- eller underentreprise kan forplante seg til
andre entrepriser og forsinke hele prosjektet.
Oppfølging på byggeplass

Ofte foregår det prosjektering parallelt med
bygging, og arkitekten leverer supplerende eller
justerte tegninger. En direkte dialog mellom
arkitekt og håndverkere på byggeplassen er en
fordel. Arkitekten er den aktøren som kjenner
prosjektet best og har oversikt over alle bygningsdeler. Oppfølging og kontroll av utførte
arbeider fra arkitektens side betyr kvalitetssikring av bygget.
Dersom brukerne har vært tilstrekkelig
delaktige i prosjekteringen, kan de i byggeperioden konsentrere seg om museumsarbeidet, utvikling av nye utstillinger og eventuell
forestående flytting. Men det oppstår alltid
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Arkitekten er den aktøren som kjenner prosjektet best. Håndverkeren
vet mest om bygging. En
direkte dialog mellom
arkitekt og håndverkere
på byggeplassen styrker
resultatet. Aasen-tunet.
Foto: Jiri Havran

spørsmål underveis, og arbeidet med interiør
og utstyr skal sluttføres.
Endringer og tillegg

Selv om byggbeskrivelsen er grundig og detaljert, vil det oppstå uforutsette endringer, tillegg
og fratrekk i forhold til kontrakten. Prosjektering av arbeidstegninger kan avdekke tekniske
problemer som krever nye løsninger eller gi
muligheter for arkitektoniske forbedringer.
Endringslister fylles ut for alle nye eller
endrede poster, og fungerer som juridisk dokumentasjon. For å kunne kontrollere eventuelle
kostnadsoverskridelser kan oppdragsgiver i
kontrakten forutsette rutiner for endringer.
For eksempel skal endringer og tillegg bestilles
av oppdragsgiver, (på anmodning fra arkitekt
eller byggeleder) før de kommer til utførelse.
Det fastslås hvordan tillegg for produkter eller
arbeid som ikke er beskrevet i anbudsmaterialet skal prises.
Forhold på byggeplassen, praktiske forhindringer eller forsinkelser kan føre til uventede tillegg. Det er vanlig at entreprenøren
inkluderer et eventuelt vintertillegg (oppvarming, snømåking o.l.) i sitt anbud, men forsinkelser vinterstid kan innebære merkostnader.
Andre tillegg er gjerne knyttet til poster for
justerbare mengder, som for eksempel grunnarbeidene, der det er vanskelig å gjøre nøyaktige
masseberegninger på forhånd. Det økonomiske
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ansvaret for uforutsett merarbeid belastes vanligvis byggherre, dersom ikke årsaken til merarbeidet kan føres tilbake til entreprenøren.
Norsk Oljemuseum holdt tilbake en rekke
arbeider som ville øke prosjektets kvalitet, men
ikke strengt tatt var nødvendig. Da det viste
seg at det ikke kom til store uforutsette tilleggsarbeider, kunne midlene som var satt av
til dette benyttes til kvalitetsheving og ønskede
endringer.

bygges inn eller forplanter seg videre, og utbedringer blir urimelig kostbart.
Utbedringer som får økonomiske konsekvenser belastes de ansvarlige foretak. Presise og
avklarte grensesnitt mellom ulike entreprenører
kan forebygge konflikter om ansvar. Norsk Vegmuseum erfarte at det oppsto vanskeligheter da
totalentreprenøren for byggetrinn 1 ville unndra
seg reklamasjoner, på tross av at det overordnede ansvaret kunne plasseres hos denne.

Kontroll, feil og mangler

To parallelle prosjekter på Sverresborg

På byggeplassen føres løpende kontroll med alle
materialer og alt håndverk. Den i kontrakten
beskrevne ytelse eller kvalitet kommer ikke uten
videre til utførelse. Det forekommer feil i leveransene, skader på bygningselementene under
frakt og på byggeplass, og det gjøres feil i alle
stadier av byggingen. Kontrollen skal gjøres av
ansvarlig foretak for kontroll av utførelse, men
det er en fordel at arkitekt og andre ansvarlig
prosjekterende deltar i befaringene, da disse lettest vil oppdage avvik fra tegningsgrunnlaget.
Håndverk blir aldri helt perfekt. Norsk
Standardiseringsråd arbeider kontinuerlig med
å definere standarder for ulike toleranseklasser,
der det gis grenseverdier for avvik for ulike fag,
bygningselementer, materialer og utførelser.
Ved avvik fra kontraktsfestede toleransekrav
kan byggherre kreve utbedring. Det er om å
gjøre å få utbedret feil og avvik tidlig, før de

Etter at programmet for nybygg ved Trøndelag Folkemuseum ble delt i to prosjekter, ble
prosjektene i stor grad behandlet som adskilte
byggesaker. Men museet hadde som byggherre
kontroll med begge saker, og kunne samordne
planene internt. Normalt ville det vært mer
økonomisk og rasjonelt å bruke samme arkitekt, samme konsulenter og samme entreprenører.
Museet valgte delentrepriser for utførelsen
av publikumsbygget. Arkitekten gir museets
driftsleder, i rollen som byggeleder, æren for at
koordineringen mellom entreprenører forløp
uten store problemer.
Driftslederen spilte også en viktig rolle
som prosjektleder for verksteds- og administrasjonsbygget, der en totalentreprenør sto
ansvarlig for detaljprosjektering innen alle disipliner og for oppføringen. Ettersom Lusparken
museumsarkitektur

Skisse til tilbygg for Norsk Luftfartsmuseum. BOARCH AS

arkitekter AS, som tegnet forprosjektet, ikke
skulle utføre detaljprosjektering og følge opp
på byggeplassen, måtte museets ansatte i større
grad være tilgjengelige for presisering av funksjonelle krav under byggingen. I ettertid ser
arkitektene at det er gjort endringer i forhold
til opprinnelige tegninger som de oppfatter
som uheldige, men de aksepterer resultatet ut
fra forutsetningene. Mange løsninger er enkle
og rimelige. Bygningen ble forholdsvis billig,
men på grunn av prisstigning ble anbudspriser
justert, og kostnadsrammen brutt.
Trøndelag Folkemuseum har brukt svært
mye intern arbeidskraft på ledelse og oppfølging av byggesakene. Men museet lyktes i å
holde kostnadene på et minimunsnivå. Museet
anser begge bygg, på tross av ulik standard og
ulike fremgangsmåter, som vellykkede.
To byggetrinn ved Jærmuseet

Jærmuseet innså at det ikke ville finnes ressurser til å bygge hele det planlagte museumsanlegget i ett byggetrinn. Med en bygningskropp sammensatt av flere fløyer, var det
mulig å utsette byggingen av utstillings- og
magasindelen til et andre byggetrinn. Store
deler av virksomheten var allerede rettet mot
skoleelevers aktiviteter i på Kviagarden og i
friluftsmuseet. Første byggetrinn skulle romme
arealer for publikumsservice, drift- og administrasjon. Museet prioriterte foreløpig ikke utstilmuseumsarkitektur

linger, men måtte ha plass til en mindre utstillingshall og et areal for skiftende utstillinger i
påvente av utstillingsbygget.
Begge byggetrinn er utført med delte entrepriser: grunn- og betongarbeider, murarbeider,
tømmerarbeider, dører/vinduer, VVS-arbeiderer og elektroarbeider. Bare elektroentreprenøren ble kontrahert igjen i andre byggetrinn.
Første byggetrinn medførte mer oppfølging på
byggeplassen for museets ansatte enn andre
trinn, da museet hadde vært mer aktivt med i
prosjekteringen.
Ombygging, utvidelse, påbygg og tilbygg
Museene vokser med tiden, og endres med
samfunnet. Med dagens kulturpolitiske målsetninger vil en del allerede etablerte museer få
nye oppgaver og utvidet administrativt ansvar.
Andre vil satse på nye formidlingsformer eller
utvidet kulturarbeid. Museenes lokaler står
ikke alltid i forhold til en ny og mer sammensatt virksomhet.
Ved de fleste museer kan en forvente at det
før eller siden blir aktuelt med større eller mindre ombygginger, tilbygg eller nybygg. Også
når det gjelder denne typen prosjekter skal
museet gjennom en prosess med utredning,
planlegging, finansiering, prosjektering og bygging, bare av mindre omfang enn for den store,
komplekse museumsbygningen.

Ombygging

Et ombyggingsprosjekt gjennomføres gjerne i
forbindelse med oppussing og generelt vedlikehold. Det kan være begrenset, utført av museets egne håndverkere, eller svært omfattende,
som et større byggeprosjekt. Hvis eksisterende
arealer faktisk fungerer dårlig, vil det være
fornuftig å revurdere planløsningen i sin helhet. Museet bør da engasjere en arkitekt. Arkitekten finner ofte løsninger som museets egne
folk ikke ville kommet frem til. Forholdsvis
enkle grep kan bedre situasjonen betraktelig.
Et større ombyggingsprosjekt vil i stor
grad påvirke museets daglige drift, men en god
logistisk plan vil lette gjennomføringen.
Ved større funksjonelle endringer melder
gjerne behovet for nye arealer og bedre romkvaliteter seg. Et nytt inngangsparti, en utstillingspaviljong, et ekstra lager, et auditorium
eller en kafé bygget til kan være nøkkelen til
bedret drift.
Tilbygg og påbygg

Når museet skal utvides, er eksisterende
museumsbygning(er) utgangspunktet. I likhet med andre byggeprosjekter vil det ofte
være behov for et innledende analysearbeide.
Arealutvidelsen skal muliggjøre en funksjonell
omorganisering i henhold til morgendagens
behov. Tilbygget vil som regel også endre bruken av de eksisterende lokalene, og forutsette
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noe ombygging. Den arkitektoniske vanskelighetsgraden til et tilbygg eller påbygg undervurderes ofte, og det finnes mange eksempler på
lite heldige løsninger, både estetisk og praktisk.
Et påbygg trenger ikke å være den «boksen»
langs fasaden mange ser for seg, men like gjerne en ekstra etasje, en forlengelse av bygningen, en ny fløy eller arealer under bakken.
I enkelte av museumsbygningene som er
oppført den senere tid, er utvidelsesmuligheten lagt inn som en premiss. Jærmuseet er et
eksempel på et bygningskompleks med en additativ struktur. Både Karmøy fiskerimuseum og
Alta museum var opprinnelig prosjektert som
lengre bygninger enn oppført, og har potensial
for å suppleres innenfor samme formale rammer. Norsk Oljemuseum derimot, fremstår
som en sluttet og ferdig helhet.
Et tilbygg vil ikke bare forandre bygningens
utseende, men ofte også situasjonen med uteområdene. Målet må være å tilføre kvaliteter, og
ikke forringe kvaliteten. Igjen møter en spørsmålet om forholdet mellom nytt og gammelt,
om tilpasningsstrategi eller delenes selvstendige
uttrykk (se kapittel 3). I et tilbygg eller nybygg
ligger muligheten for et arkitektonisk løft.
Frittstående nybygg

Ikke alle bygg egner seg for påbygg og tilbygg;
de kan være avklarede, sluttede volumer eller
særegne, arkitektoniske enheter. Selv om
umiddelbar funksjonell tilknytning er viktig,
må en vurdere om det ikke er bedre å bygge en
frittstående enhet, eventuelt tilknyttet eksisterende bygninger med kulverter eller lignende.
Om et påbygg eller en separat ny bygning er
egnet avhenger både av funksjonen(e) og av
tomtesituasjonen og bygningsmiljøet.
Mange eksisterende museer tilfredsstiller for eksempel ikke myndighetenes krav til
forsvarlig konservering. Magasinfunksjonen
krever ofte et stort volum, og er dessuten svært
lukket. Hvordan integrere et magasin i et
museumsanlegg?
Norsk Vegmuseum bygget nytt magasinbygg 10 år etter at hovedbygget ble ferdigstilt.
På oppdrag fra Vegmuseet utarbeidet JAF
Arkitektkontor AS i 1996 et skisseprosjekt
med romprogram for et byggetrinn II. Romprogrammet omfattet bl.a. vaskehall, magasin/lager, verksted, spiserom, og kontorer. I
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februar 2000 ga Samferdselsdepartementet
Statsbygg i oppdrag å gjennomføre byggetrinn
II. Skisseprosjektet ble etter en del justeringer
lagt til grunn for prosjektet. JAF Arkitektkontor AS utarbeidet et anbudsgrunnlag. Da dette
forelå ble det klart at det lå godt til rette for en
totalentreprise i utførelsesfasen. Det ble fattet
vedtak om denne gjennomføringsmodellen, og
byggearbeidene ble startet opp i mars 2001. Bygget var innflyttingsklart i desember 2001.
Planer for utvidelse av Norsk luftfartsmuseum

Norsk Luftfartssenter hadde som nyetablert
institusjon verken museumsfaglig ansatte eller
andre brukere som kunne delta i planlegging og
prosjektering. Selskapet Norsk Luftfartssenter
AS sto som byggherre. I styret satt kommunale
og fylkeskommunale representanter, og også
representanter med museumskompetanse.
Romprogrammet ble utviklet av arkitekten
med utgangspunkt i et arkitektonisk og innholdsmessig konsept. I planene for et informasjons- og opplevelsessenter ble det ikke lagt
vekt på museumsfunksjonene. Arealberegning
for utstillingsarealene ble gjort på grunnlag
av de tilgjengelige flysamlingene. Et mindre
verksted skulle betjene utstillingene. Det ble
prosjektert arealer for en liten administrasjon
og en undervisningsenhet med auditorium og
bibliotek, men ikke for den virksomhet innen
konservering, formidling og forskning som nå
drives ved museet.
Ved Luftfartsmuseet er kapasiteten i
nåværende bygning allerede sprengt. Deler av
administrasjonen, arkiv, fotoavdeling, verksted og magasin har tatt i bruk en lager- og
næringsbygning og en hangar i nærheten. Når
museet nå legger planer for mulig utvidelse, er
det med en idé om et selvstendig tilskudd til
museet, både bygningsmessig og innholdsmessig. I en kuppelformet bygning ønsker museet å
utvikle et senter viet den kalde krigen. Slik vil
nåværende utstillingshaller avlastes betydelig,
og ulike driftsfunksjoner kan løses. Kald kriggloben, slik den er skissert, har store muligheter for ulike utstillingsteknikker, og utfordrer
museets ambisjoner om formidling av epoken
fra andre verdenskrig til murens fall.
Utvidelser ved Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseums bygning har utviklet seg
med fem større og mindre utvidelser og tilbygg

over mer enn 30 år, med samme arkitekter og
innenfor samme arkitektoniske konsept.
Skogmuseet var opprinnelig et spesielt fint
eksempel på norsk etterkrigsmodernisme, med
en rasjonell struktur, enkel, behersket utførelse
og en vakkert komponert, abstrakt utforming.
De senere tilbyggene har brutt med den minimale bruken av virkemidler og komplisert
anlegget.
Norsk Skogmuseum ble stiftet i Elverum i 1954, i kjølvannet av Skogbruksutstillingen i 1953, der Landbruksdepartementet og
Glomdalsmuseet samarbeidet med en rekke
organisasjoner og institusjoner innen skogbruksnæringen. Disse organisasjonene dannet museets råd, og etter hvert har flere blitt
engasjert i representantskapet. Museet skulle
i utgangspunktet bygges på Glomdalsmuseets
grunn, og benyttet den første tiden enkle lokaler i den eksisterende bygningssamling. Men
Skogmuseet hadde ambisjoner, og erklærte
seg i nye vedtekter fra 1959 som et selvstendig,
landsdekkende museum. Friluftssamlingen ble
bygget opp på Prestøya (50 mål), som museet
i 1955 fikk i gave fra Elverum kommune. I 1963
fikk museet festekontrakt på Klokkergården og
deler av Prestegården (76 mål), og kunne ta i
bruk Klokkergårdens bygninger for både utstillingsformål, drift og administrasjon.
Allerede fra 1962 ble det lagt planer for en
ny museumsbygning, og en arkitektkonkurranse ble utlyst i 1965. Arkitektene Duus, Fiane
og Thorstensen vant, men måtte omarbeide sitt
vinnerutkast etter at byggekomiteen hadde studert museer i inn- og utland. Det ble opprettet
et finansieringsfond, og med skogbruksnæringen i ryggen og tilskudd fra Norsk Kulturfond
kunne byggetrinn 1 og 2, museumsfløy (5100
m2) og kontorfløy (300 m2) reises 1969-71. Det
opprinnelige museumsbygget på 40 x 40 m
er oppført med en søylemodul på 10 x 5 m; en
struktur for fleksibel rominndeling.
I 1978-79 gjennomførte museet nye byggearbeider, ved arkitektene Duus - Thorstensen
- Egeberg. Akvariet ble anlagt i underetasjen,
og et tilbygg til administrasjonsfløyen med
auditorium og bibliotek (700 m2) ble oppført.
Tilbygget gav også plass til arkiver og to hybler
for studenter og forskere, og forbedret dermed
museets forskningsmuligheter. I 1983 sto også
et nytt garasjebygg ferdig.
museumsarkitektur

Norsk Skogmuseum var opprinnelig et særlig fint eksempel
på norsk etterkrigsmodernisme, med en rasjonell struktur, enkel, behersket utførelse
og en vakkert komponert,
abstrakt utforming. De senere
tilbyggene har brutt med den
minimale bruken av virkemidler og komplisert anlegget.
Bildene til høyre viser det opprinnelige museet.
Foto: Sjur Fedje
Bildene under viser hvordan
museet ser ut i dag.
Foto: O. T. Ljøstad
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Den siste store utvidelsen (4800 m2) ble
gjennomført i to trinn fra 1990-1993. Lavkonjunktur i byggebransjen gav gunstige priser i
denne perioden. Planene ble grundig utredet,
og tilbyggene kompletterer museet funksjonelt.
Utvidelsen bestod av en stor ny utstillings- og
museumsfløy i bakkant av den eksisterende,
og en resepsjonsfløy med billettsalg, kontor,
publikumsservice, butikk og galleri i forkant.
Museet fikk nye utstillingsarealer, blant annet
et overdekket atrium. Restaurant og kjøkken ble plassert med utsikt mot Glomma.
Underetasjen i tilbygget rommer bl.a. vare- og
gjenstandsmottak med registreringsrom og
avfotograferingsrom, magasiner, arkiv og fotoavdeling, verksteder, lager og tekniske rom.
Det ble plass til en rekke praktiske og tekniske
servicefunksjoner, som er nødvendige for et
museum av Skogmuseets størrelse, men sjelden prioritereres: fra hvilerom for bussjåfører
og spiserom for håndverkere, til tekniske rom,
lager for kjøkken og andre spesialfunksjoner.
Etter ferdigstillingen av nybygget har det
vært naturlig med noen omdisponeringer og
ombygging. Blant annet er bibliotek og auditorium lettere tilgjengelig for publikum. Byggeleder
og arkitekt Tore B. Gjerstad supplerte i siste fase
tegningene fra arkitekten Terje Thorstensen.
I hovedsak fremstår museet helhetlig, med
rød teglstein som det gjennomgående materialet. Innvendig er murveggene hvitmalt. Modulære strukturer danner to hovedvolumer og
flere mindre, mer langstrakte fløyer. Betongstrukturen i de store hallene gir mulighet for
en fleksibel plassering av lettvegger og etasjeskiller, store og små rom. Deler av de tekniske
anleggene ligger synlig under himlingene.
Utstillingshallene har få vindusåpninger, men
både den store utstillingssalen, galleriet og den
nye atriumssalen har overlys. Treverk brukes
i interiørene, både i atriumssal og i lokaler for
ansatte og publikum.
Selv om Norsk Skogmuseum tematisk har
sterk tilknytning til miljøer der tradisjonelt
håndverk har stått sterkt, var det verken fra
museets eller fra arkitektens side noe ønske om
å følge dette opp stilistisk i selve museumsbygningen. Arkitektene og museet la vekt på
museumsfunksjonene og et tidsmessig uttrykk,
mer enn på arkitektoniske analogier til skogbrukskulturen. Skogbruket skulle først og
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fremst være representert i friluftsmuseet og i
utstillingene. Interiøret sto opprinnelig i stil til
bygningens gjennomførte modernisme, og dannet en nøytral ramme for museets virksomhet.
De nye, rustikke interiørene fra 1980- og 90-tallet står i et mer uavklart forhold til bygningens
romlige og formale konsept. Ordinære institusjonsmøbler har erstattet klassikere innen
nordisk møbeldesign.
En kan diskutere om de nyeste delene av
Skogmuseets bygning kan måle seg med den
renskårne modernismen i de første byggetrinnene. Den opprinnelige bygningen er nærmest
bygget inn. Takoverbygget ved inngangen,
restaurantens vinterhage og terrasse, mer bruk
av glass og metallprofiler gir bygget et mer
sammensatt og stilistisk uryddig preg. Den
første kvadratiske hallen var skilt fra grunnen
med en presis, horisontal grunnlinje. Nå er
murene ført ned til underetasjen og bakken.
Skrå tak i stedet for horisontale flater og 45°
vinklede vegger forstyrrer komposisjonen av
rektangulære volumer.
Den ferdige bygningen
Erfaringene

Denne boken forteller om museenes positive
og negative erfaringer med planlegging, oppføring og bruk av nye museumsbygninger. Ingen
av museene har gått gjennom byggeprosessen
uten å møte uforutsette vanskeligheter. Men
problemenes omfang og art er svært varierende. En god prosjektledelse, en god arkitekt og
en god byggeledelse håndterer problemer som
dukker opp underveis.
Når vi skal oppsummere fremstår de
negative erfaringene som enkeltstående problemer, mens det å være med på realiseringen
av et nytt museumsbygg i det store og hele har
vært en positiv opplevelse for museene. Bare
ett prosjekt viser til kostnadsoverskridelser.
Alle museene er i hovedsak fornøyd med sine
nybygg, tatt i betraktning de gjeldende økonomiske begrensninger og andre hensyn. De
gir uttrykk for stolthet over å kunne vise frem
museet sitt, i og gjennom en bygning. Det
spesielle ved de enkelte bygningenes utseende
verdsettes, og blir en del av museets identitet.
Flere av museene omtaler finansieringen
som det største hinderet underveis. Samtlige
har måttet redusere arealkravene i forhold til

opprinnelige planer og behov, og kan fortelle
om strenge økonomiske prioriteringer. Noen
har også redusert kvalitetskravene. Vanskelige
prioriteringer kan være kilde til konflikter,
både internt ved museene, og i forhold til arkitekter eller andre impliserte. God planlegging
er en lønnsom investering, men bør ikke låse
prosjektet i ett funksjonelt skjema.
Byggeprosessen involverer mange aktører.
Med gjensidig respekt for hverandres kompetanse og rolle i arbeidet, kan de delaktiges ulike
syn og synsvinkler bidra til å utvikle prosjektet, snarere enn å skape konflikter.
Intensjoner og resultat

Denne studien har gjennom museumsbesøk,
intervjuer og spørreundersøkelse forsøkt å
avdekke sammenhenger mellom intensjonene
for de nye museumsbygningene og resultatet,
både sett fra museenes og arkitektenes side.
Det fremgår hvordan museer og arkitekter i
utgangspunktet tenker ulikt om byggeoppgaven, men også hvorfor dette er nødvendig for
et vellykket resultat. Flere av arkitektene hadde
arbeidet med andre museumsprosjekter tidligere, og alle tilegnet seg innsikt i og kunnskap
om det enkelte museets spesielle virksomhet.
Gjennom prosessen har ansatte og ledelse ved
museene tilegnet seg en økt bevissthet om arkitektur.
Museene vektla i forkant av byggeprosessen bygningens funksjonalitet, og vurderer i
ettertid museets vellykkethet ut fra samme
kriterium. Rent pragmatisk kan bygningene
analyseres ut fra bruk og behovstilfredsstillelse.
Når noe ikke fungerer optimalt, er årsaken som
regel for liten plass. Selv om museenes romprogram kan være komplekse, lar det funksjonelle
seg nesten alltid løse. Det er heller ikke i prosjekteringen for den praktiske bruk arkitektene
har møtt de største utfordringene, men i realiseringen av samtidige fysiske rom for museets
gjenstander og historiske og tematiske innhold
– i møte med et ukjent publikum og det konkrete stedet.
Planmessig er museene organisert mer
eller mindre etter samme skjema. Publikumsarealene har gjerne en åpen foajé med billettsalg, butikk, kafé og tilliggende servicerom.
Herfra når publikum utstillingene, auditorium, eventuelle undervisningsarealer og
museumsarkitektur

bibliotek. Administrasjonen får en egen fløy
eller en etasje. Driftsfunksjoner og verksteder
plasseres ved gjenstandsmottak (intern innkjøring), med god tilgjengelighet til magasiner og
utstillinger. Magasiner legges (delvis) under
bakken.
Museene ønsket seg bygg med arkitektoniske kvaliteter. Studien har sett på hvordan arkitektene og museene bruker ulike
kvalitetskriterier for arkitekturen. Enkelte
bygningsmessige egenskaper og estetiske virkemidler har hatt særlig betydning for museene.
Museene fremhever gjerne bygningens visuelle
formspråk og bygningselementenes symbolfunksjoner; museumsbygningens evne til å
synliggjøre museet utad og kommunisere et
budskap. De legger også vekt på farger, overflater, lys, proporsjoner, romfølelse og atmosfære
når de skal beskrive ønskede kvaliteter. Men
på spørsmål svarer ni av ti museer at konstruksjonsprinsipper, håndverk og materialbruk ble
ansett som mindre viktige kvalitative kriterier.
Blant arkitektene oppfattes netopp konstruksjonsprinsipper, håndverk og materialbruk som
essensielle romskapende elementer, avgjørende
også for lyset, overflatene og arkitekturens
visuelle uttrykk.
De fleste av museene i denne undersøkelsen vurderte nyskaping og samtidsuttrykk
som viktige forutsetninger for prosjekteringen.
Dette viser en åpen holdning til arkitektonisk
utforming. Men åpenheten gjelder i hovedsak
eksteriøret og enkelte publikumsarealer. Når
det kommer til utstillingsrommene og andre
museumsspesifikke funksjoner setter museene
premissene, og velger velutprøvde modeller.
Også arkitektene hadde ambisjoner om å
gi bygningene et egenartet samtidsuttrykk. Det
er likevel få av prosjektene som kan karakteriseres som nyskapende. Flere kan imidlertid
beskrives som typiske for ulike retninger som
har dominert 1990-tallets arkitektur. Et flertall av museumsbygningene viser en utpreget
sensitivitet for sted og kontekst, og de ulike
tomtesituasjonene medvirker til å gi museene
deres forskjellige arkitektoniske uttrykk. Dette
bekrefter sterke tradisjoner for landskapstilpasning i modernistisk norsk arkitektur.
Museets arkitektur utgjøres av museumsanlegget som helhet, av situasjonen og landskapet, av det bygningstekniske og formale, av
museumsarkitektur

eksteriør og interiør, av utstillinger og gjenstander. Arkitektene har forsøkt å finne frem
til potensialet i situasjonen, og til mulighetene
i museet. Men er ikke mulighetene i dagens
museumsfelt større og flere enn de som er realisert i disse bygningene?
Ferdig?

Når et nybygg tas i bruk vil det alltid oppdages
feil og mangler, eller det viser seg at noe ikke
fungerer etter intensjonene. Dette kan opprøre
brukerene, som forventer mye av et nybygg,
men i de aller fleste tilfeller er manglene lett å
rette opp. Noen feil er vanskeligere å utbedre,
og museet må leve med dem.
De fleste museene har vært nødt til å foreta
bygningsmessige utbedringer i ettertid. I noen
tilfeller kan problemene føres tilbake til konkrete prosjekteringsfeil, men oftere skyldes
de mindre bygningstekniske feil, uhell under
bygging eller dårlig utførelse. Slike feil kan få
fatale konsekvenser, men som regel skal det
bare mindre reparasjoner til. Det bør settes av
ekstra midler i drifts- og vedlikeholdsbudsjettene til bygningsmessige forbedringer de første
årene etter at en bygning er oppført.
Arkitektur blir aldri helt ferdig. Etterhvert
som institusjonene utvikler seg, ser museene
nye og andre behov enn da programmene ble
utarbeidet. Det vil nesten alltid gjøres tilpasninger før bygningene fungerer optimalt. Så
lenge museet er i drift vil bygningen utsettes
for nye utstillinger, nye brukere, nye behov,
slitasje, forandringer. Vær og vind vil virke på
bygningen. Arkitektens utfordring er å skape
arkitektur som er robust nok til å tåle dette, og
ikke ødelegges av det.
Brukerene; museets ansatte, må leve med
arkitekturen, ikke mot den. Om det er noe
en finner problematisk, er det som regel mer
vellykket å løse problemet på arkitekturens
premisser, enn å prøve å skjule eller fjerne arkitektoniske elementer. Det er ofte bedre å gå til
arkitekten for å finne et bedre alternativ, enn
å gripe til andre arkitekter, som ikke kjenner
forutsetningene.

uoverskuelig og uoversiktlig. For alle impliserte
innebærer det langsommelig venting og usikkerhet, og så plutselig stort tidspress. Museene
i denne studien kan se tilbake på mange år med
skuffelser og oppmuntringer, resignasjon og
ukuelig vilje. De kom i mål, og de er fornøyd.
Det er alltid noen men, noen skavanker ved
bygningen, men når det kommer til stykket er
museene stolte av sine bygninger.

...endelig

Å oppføre en museumsbygning er en lang
prosess. Forløpet, fra de første planer legges
til den nye bygningen tas i bruk, kan være
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noter
Note 1: Statlige finansieringsordninger for
kulturbygg
Midler til museumsbygg hentes fra tre ulike
tilskuddsordninger/poster i kulturbudsjettet:

Bygg utanfor husleigeordninga.

- Norsk kulturfond.
Norsk kulturråd gir støtte i form av toppfinansiering av spesielle kulturbygg. Bygg som
utmerker seg arkitektonisk, eller som rommer
profesjonell kunstnerisk virksomhet, prioriteres.

www.statsbygg.no

- Lokale og regionale kulturbygg.
Støtteordningen omfatter kulturhus, samfunnshus, grendehus e.l., og kan omfatte museer som inngår i slike flerfunksjonelle bygg.
- Nasjonale kulturbygg.
Institusjoner med nasjonale oppgaver eller
viktige landsdelsfunksjoner kan få status som
nasjonale kulturbygg. Samiske og fylkesvise
tusenårssteder mottar bevilgninger over denne
posten.
odin.dep.no/kkd
www.kulturrad.no
Midler til statlige bygg og anlegg bevilges over
budsjettet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Statsbygg
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Statsbygg yter rådgivning til statlige virksomheter.

Note 2: Bærekraftig byggprosjektering
Informasjon om materialøkologi og energiøkonomisering:
NABU, Norske arkitekter for bærekraftig
utvikling www.nabu.no
GRIP – stiftelsen for bærekraftig produksjon
og forbruk www.grip.no/bygg
Note 3: Forskrift om tildeling av kontrakter
om offentlige tjenestekjøp (Tjenestekjøpsforskriften).
Direktivene stiller krav til at offentlig finansierte oppdrag med kontraktsummer over en
viss terskelverdi utlyses for konkurranse i
EU/EØS-området. Terskelverdien er pr. 2003
1.6 millioner NOK for kommunale oppdrag, 1.3
millioner NOK for statlige oppdrag. Terskelverdien for prosjekteringen beregnes ut fra de
samlede konsulenthonorarer og rådgivningstjenester, inkludert arkitekthonorar. Dersom
oppdraget ikke overskrider terskelverdien i
Tjenestekjøpsforskriften, kan en konkurranse
utlyses lokalt eller regionalt.

Info om regelverk for offentlige anskaffelser og
Tjenestekjøpsforskriften:
odin.dep.no/nhd
Note 4: Ulike former for arkitektkonkurranser
Informasjon om arkitektkonkurranser:
www.arkitektur.no
Prosjektkonkurranse

Prosjektkonkurranse er en samlebetegnelse
for en rekke ulike konkurranseformer der oppdragsgiver velger arkitekt ut fra deltagerenes
konkrete arkitektoniske svar på byggeoppgaven. Prosjektkonkurransen utfordrer arkitekten
faglig og kunstnerisk, og gir best muligheter
for å få frem gode estetiske, tekniske, økonomiske og funksjonelle løsninger. Arkitektens
honorar for videre prosjektering er tema for
forhandlinger når vinneren er kåret, og blir
vanligvis ikke etterspurt i prosjektkonkurransen.
Åpen prosjektkonkurranse

Hensikten med en åpen konkurranse er å søke
særlige arkitektoniske løsninger. En åpen
arkitektkonkurranse kan gjennomføres for å
få frem oppgavens arkitektoniske potensiale,
funksjonelle løsninger og løsninger for bygningens forhold til situasjonen. Oppdragsgiveren
får frem et bredt spekter av muligheter.
museumsarkitektur

En åpen prosjektkonkurranse er ressurskrevende, både for oppdragsgiver og arkitekter.
For å rettferdiggjøre innsatsen bør sannsynligheten for at byggeoppgaven realiseres være stor.
Innbyder bør stille til rådighet et premiebeløp
som står i et rimelig forhold til det betydelige
arbeid som nedlegges av deltagerene.
I en to-trinnskonkurranse arrangeres det
videre en begrenset konkurranse mellom deltagerene med de beste forslagene, der prosjektene
konkretiseres og bearbeides. For begge trinn
kreves full anonymitet og samme jury.
Prekvalifisering for begrenset konkurranse

Prekvalifisering er en formalisert prosedyre for
å velge et begrenset antall konkurransedeltagere. Kvalifiserte kandidater kan respondere på en
åpen innbydelse. Oppdragsgiver beskriver oppdraget det skal konkurreres om. Det gjøres rede
for minstekrav til deltagerenes kvalifikasjoner,
dokumentasjon av kompetanse og vurderingskriteriene som bedømmelseskomiteen legger til
grunn. Utvelgelsen baseres på saklig utøvelse
av faglig skjønn.
En internasjonalt utlyst prekvalifisering
som innledende fase til en begrenset konkurranse tilfredsstiller Tjenestekjøpsforskriften.
Begrenset prosjektkonkurranse

Mindre eller private oppdrag kan gis etter
en begrenset konkurranse. Deltagerene motmuseumsarkitektur

tar eventuelt et fastsatt honorar beregnet på
grunnlag av oppgavens omfang og vanskelighetsgrad. Det kan i tillegg gis premier, men det
vanlige er at vinneren får kontrakten for videre
prosjektering.
Idékonkurranse

Når innbyder har behov for ideer for videre
utvikling, ikke løsninger, og derfor ikke vil forplikte seg til å følge opp konkurranseresultatet
med et oppdrag, kan en idékonkurranse gjennomføres. En idékonkurranse arrangeres sjelden for ordinære byggprosjekter, men kan være
egnet for spesielle prosjekter, komplekse byggeoppgaver og planer for byutvikling. Dersom
deltagerene ikke har utsikter til et oppdrag, vil
oppslutningen avhenge av premiebeløpene og
oppgavens faglige interesse.

giver legger frem et detaljert og omfattende
anbudsgrunnlag, slik at anbudene blir relevante
og sammenlignbare.
Intervju/«competitive dialogue»

For å spare ressurser både for oppdragsgivere og
konkurransedeltagere er EU i ferd med å utvikle formaliserte intervjuer for å prekvalifisere
kandidater som grunnlag for kontrahering.
Konkurranse med forhandlinger

Før kontrahering av arkitekt vil det vanligvis
gjennomføres forhandlinger mellom byggherre
og vinner av konkurransen. De senere år har
byggherrer allerede i utlysningen av konkurransen forbeholdt seg retten til å forhandle
med flere av de premierte prosjektene, slik at
forhandlingsprosessen blir en del av konkurransen om oppdraget.

Anbudskonkurranse

Anbudskonkurranse om prosjektering gir
oppdragsgiver økonomisk styring, men ikke
kvalitetssikring. En «bestanbudskonkurranse»
tar anbyders kompetanse, kapasitet, referanser
og andre kvalitetskriterier med i betraktningen,
og prisen er side- eller underordnet. «Anbudskonkurranse med prosjektering» vil vurdere
både pris og prosjekt. Slike sammensatte konkurranse krever et konkurransegrunnlag som
angir hvor mye de ulike kriteriene vektlegges.
Anbudskonkurranser forutsetter at oppdrags-

Kombinerte konkurranser og konkurransevarianter

Det blir stadig mer vanlig å kombinere ulike
konkurranseformer. Prosjektet som objekt
for juryering kombineres med andre utvelgelseskriterier, for eksempel anbud på prosjektering og deltagerenes formelle kompetanse
og kvalifikasjoner. Slik kan byggherren hente
mest mulig hensiktsmessig informasjon i konkurransefasen.
Det har også vært gjennomført totalentre125

prisekonkurranser der både investorer, institusjoner, organisasjoner og andre interessegrupper har vært med i deltakergruppen.
Les mer om arkitektkonkurranser på www.
mnal.no
Note 5: Entrepriseformer
Delentrepriser (byggherrestyrte entrepriser)

Ved delentrepriser kan oppdragsgiveren kontrahere det beste og/eller billigste tilbudet for
hvert håndverksfelt og for enkeltleveranser,
og dermed begrense de samlede kostnadene.
Sidestilte delentrepriser forutsetter en sterk og
velorganisert byggeledelse, enten ved oppdragsgiver selv eller ved en kontrahert byggeleder,
eventuelt ved en administrerende entreprenør.
Det må legges klare grensesnitt mellom de
ulike entreprenører og arbeidet og fremdriften
må koordineres.
Generalentreprise

Én entreprenør leverer prosjektet i sin helhet,
unntatt prosjektering. For de disipliner entreprenøren selv ikke utfører engasjeres underentreprenører. Generalentreprenøren beregner da
påslag for administrasjon og koordinering av
underentreprenører i sitt anbud.
Totalentreprise

I en totalentreprise er både prosjektering og
utførelse kjøpt av totalentreprenøren. Opp126

dragsgiver kontraherer kun totalentreprenøren, som sørger for alle varer og tjenester,
også prosjektering. I en del tilfeller fungerer
totalentreprenøren kun som administrator, og
kontraherer alle underentrepriser. Dette kan
fordyre prosjektet, men oppdragsgiver har
kun én entreprenør å forholde seg til. Denne
entrepriseformen anbefales ikke for museer, da
arkitekten bør få en friere og mer fremtredende
rolle, og engasjeres tidlig i prosessen.
Administrerende hovedentreprenør/administrerte sideentreprenører

En entreprenør tilføres ansvaret for koordinering og fremdrift på byggeplassen. De øvrige
del- eller sideentrepriser, kontrahert av oppdragsgiver, blir administrert av hovedentreprenør. Påslaget for administrasjon kan beregnes
som en prosentandel av sideentreprenørenes
kontraktsummer.
Note 6: Anbudsbeskrivelser
Standard Norge: www.nbr.no
Ytelsesbeskrivelse

En ytelsesbeskrivelse angir kravene som bygget skal oppfylle, men er ikke spesifisert med
produktangivelse, mengder og detaljer for utførelse. Anbudsgrunnlaget åpner for ulike løsninger på arbeidene som skal utføres. Spesifikasjonene overlates til anbyder. Dette innebærer at

anbud etter ytelsesbeskrivelse sjelden er direkte
sammenlignbare, og kan kreve forhandling og
omregning for at prisene skal kunne vurderes
opp mot hverandre. Metoden krever også ofte
mange justeringer og endringer i forhold til de
produkter og tjenester som er priset. Ofte betyr
slike endringer høyere kostnader. Et høyere
detaljeringsnivå i ytelsesbeskrivelsen gjør ulike
tilbud mer sammenlignbare, men oppdragsgiver oppnår ikke den mulighet for regulering av
mengder og priser ved endringer og tillegg som
ligger i komponentbeskrivelsen.
Komponentbeskrivelse/NS3420 beskrivelse

Et anbudsgrunnlag som omfatter alle komponenter, mengder, kvaliteter, toleranser, konstruksjonsprinsipper og krav til utførelse kalles
komponentbeskrivelse eller NS3420 beskrivelse. Et slikt anbudsdokument kan utarbeides
som en byggbeskrivelse etter koder angitt i
Norsk Standard NS3420 og supplerende standarder. Arkitekt og rådgivende ingeniører
utarbeider anbudsgrunnlaget i tekst og tegning,
og sikrer dermed kvalitet i utgangspunktet.
Eventuelt lar de et spesialisert firma gjøre selve
NS3420-beskrivelsen. Beskrivelsen garanterer
at konkurrerende entreprenørene gir pris på
samme grunnlag, og de innkomne anbud er
sammenlignbare. Oppdragsgiver vil kunne
kontrollere alle endringer og merutgifter i forhold til entreprisen.
museumsarkitektur

For enkelte arbeider, for eksempel grunnarbeider, er det ofte usikkerhet om vanskelighetsgrad og mengder. Forhåndspris innhentes
for alle kategorier arbeid som kan antas å
måtte gjennomføres, og enhetspris angis slik at
mengder kan justeres.
Note 7: Standarder og retningslinjer for
funksjonplanlegging
- Statens bygningstekniske etat: www.be.no
- Teknisk forskrift til Plan– og bygningsloven.
TEK.
- Byggforskserien.Norges Byggforskningsinstitutt: www.byggforsk.no
- V- 0826 Lokale og regionale kulturbygg. Mål
og utforming. Kulturdepartementet 1994.
Note 8: Tilpasning av museer for funksjonshemmede
- Öppet för alla. 12 museer i norden. Nordiska
Handicappolitiska Rådet. Stockholm 2002.
- Byggforskserien.Norges Byggforskningsinstitutt: www.byggforsk.no
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