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Bygg, drift og risiko 

UiO har en meget stor eiendomsmasse med betydelig moderniseringsbehov og mange prosjekter i 
ulike faser fra tidlig planlegging til gjennomføring. Dette påvirker UiOs rammer for den faglige 
virksomheten, de totale prioriteringer og disponering av budsjettmidler. Eiendomsavdelingen har 
de siste årene gitt styret en regelmessig oppdatering av utvikling i de ulike sakene og prosjektene. I 
dette møte gis det det en oversikt over de viktigeste og største sakene som listet under.  
 
Revidert internhusleieordning 
• Status implementering av revidert internhusleieordning 

 
Campusstrategi og samarbeidet med Oslo kommune 
• Ny bruk av Nedre Blindern og samhandling med områdene rundt (NRK Marienlyst) 
• Behov for næringsarealer 
• Blindern stasjon - «Blindernporten» 
 
Nybygg finansiert over statsbudsjettet som prioritert i UiOs masterplan 

1. Forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi 
2. Nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy for Kulturhistorisk museum 
3. Nytt klinikkbygg for Det odontologiske fakultet 
4. Nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum  

 
Campus UiO:Blindern 
• Sophus Bugges hus 
• Niels Treschows hus 
• Rehabilitering av gjenstående etasjer i Niels Henrik Abels hus 
• Kristian Ottosens hus (SiO Helse) 
• Rehabilitering av gjenstående etasjer i Eilert Sundts hus B 
• Læringssenter Georg Sverdrups hus og læringssenter ved Det teologiske fakultet 
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Campus UiO:Sentrum 
• Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka  

o Videre fremdrift for eksisterende JUS-bygg i sentrum 
• Rehabilitering av Historisk museum 
• Tilleggsutredning for Tullinløkka 

 
Campus UiO: Tøyen 

• Rehabilitering av Brøggers hus for Naturhistorisk museum 
• Nytt Klimahus 
• Victoria- og Palmehuset (gamle veksthus) 

 
Andre saker 

• Risiko: 
o Risiko knyttet til gjennomføring av egne prosjekter 

• Planer for utvikling av Oslo Universitetssykehus HF 
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