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Kunnskapshovedstaden Oslo – målsettinger og prioriteringer 
For å nå våre mål, oppfylle samfunnets forventninger til oss og spille den rollen vi ønsker i 
samfunnet, er UiO helt avhengig av tett samarbeid med byen rundt oss og en byutvikling som 
legger til rette for samspill mellom forskning, utdanning og nærings- og arbeidsliv. Vi må utvikle 
våre egne bygg og campusområder med mål om å legge til rette for samarbeid med samfunnet 
rundt oss. Vi må arbeide aktivt for at områdene rundt oss utvikles på en måte som underbygger 
UiOs strategiske målsetninger, og som gjør det enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i 
samfunnet. 

UiOs styre vedtok i 2015 Rom for et fremragende, grønt universitet- og for kunnskapsbyen Oslo - 
Masterplan for UiOs eiendommer. Strategidokumentet fastlegger overordnede føringer for hva 
UiO vil oppnå, og hva som skal prioriteres på eiendomssiden. Dokumentet er siden fulgt opp av en 
vedlikeholdsstrategi og en miljø- og klimastrategi. Dokumentene er styrende for planer og tiltak på 
eiendommer forvaltet av UiO. Rektoratets plattform bygger på rammene i masterplanen og 
forsterker og presiserer en del av føringene som ligger der. 

Universitetsstyret fikk 2. mai 2017 en oversikt over samarbeidet med Oslo kommune og UiOs 
planer for den videre utviklingen av samarbeidet. UiO inngikk 21. august i år for første gang en 
overordnet samarbeidsavtale med Oslo kommune. Avtalen bygger på de målsettingene og 
prioriteringene innenfor samarbeidet med Oslo kommune som universitetsstyret fikk presentert i 
mai 2017. 

Oslo kommune ønsker å tiltrekke virksomheter til byen og skape vekst og arbeidsplasser i Oslo. 
Med andre ord sikre at Oslo blir en kunnskapshovedstad for hele byens befolkning. Oslo er en av   
Europas mest kunnskapsintensive regioner, og Blindern og Marienlyst er “indrefileten” i den 
definerte kunnskaps- og innovasjonssonen. 

Parallelt med dette arbeider NRK med planer for frigjøring av deres arealer på Marienlyst. SiO går 
snart i gang med å bygge nye studentboliger i Blindernveien.  

Når UiO selv så vil frigjøre nærmere 40.000 kvm på Nedre Blindern i 2024, så har UiO, byen, 
staten og privat- og offentlig næringsliv en mulighet og et handlingsrom til å skape de 
rammebetingelsene som vil hjelpe oss å angripe store samfunnsutfordringer på en ny og 
bærekraftig måte. FNs bærekraftsmål bør utgjøre en tydelig ramme for det videre arbeidet. 
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Tverrfaglighet er avgjørende for å bidra til å løse store samfunnsutfordringer. UiOs Strategic 
Advisory Board pekte på tverrfaglighet som en av UiOs hovedutfordringer. Fysisk samlokalisering 
er en viktig muliggjørende driver for tverrfaglighet, og vi ønsker å utnyttet de store mulighetene 
som nå åpner seg for å støtte opp under tverrfaglighet. 
 
Et sentralt grep for UiO i campusstrategien er lanseringen av Oslo Science City, et innovasjons- og 
kunnskapsdistrikt med utgangspunkt i området fra Rikshospitalet på Gaustad, UiO:Blindern og 
Marienlyst.  
 
Spørsmål til diskusjon i styret: 
Hvordan skal vi sammen med omgivelser, myndigheter og andre interessenter få til 
en attraktiv sone for forskning, studentliv og innovasjon? 
 
 
 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Tove Kristin Karlsen 
assisterende universitetsdirektør 

 
 
Vedlegg: 

- Styresak: Kunnskapshovedstaden Oslo – målsettinger og prioriteringer 
- Vedlegg 1: Masterplan for UiOs eiendommer – status for pågående prosjekter 
- Vedlegg 2: Oppfølging av UiOs samarbeidsavtale med Oslo kommune – virkemidler og 

prosjekter 
- Vedlegg 3: Samarbeidsavtale mellom UiO og Oslo kommune 
- Vedlegg 4: Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 – foreløpig prosjektplan for UiO 
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TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Kunnskapshovedstaden Oslo – målsettinger og prioriteringer  

Universitetet i Oslo skal utvikle ny kunnskap, vi skal koble det norske samfunnet på den 
internasjonale forskningsfronten, vi skal utdanne kandidater som utvikler det norske samfunnet, vi 
skal bidra til politikkutvikling, samfunnsdebatt, innovasjon og nyskapning. 

UiOs plassering i hovedstaden med nærhet til sentrale samfunnsinstitusjoner, i en av de mest 
kunnskapsintensive regionene i Europa, er en sentral styrke og mulighet. For Oslo-regionen er 
UiO, med sin bredde, spisskompetanse og internasjonale orientering, portalen til den globale 
kunnskapsutviklingen. UiO bør fungere som en katalysator for kunnskapsutviklingen i vår region 
og bidra bedre og tydeligere til verdiskapningen bredt definert. 

Vi skal arbeide for å videreutvikle Oslo som en attraktiv student- og universitetsby ved å bygge opp 
sterke og slagkraftige allianser med våre viktige regionale samarbeidspartnere. Vi må utnytte 
koblingen til næringsliv og offentlige institusjoner i hovedstadsområdet bedre. Det er viktig for UiO 
som kulturinstitusjon, for UiOs forskning og innovasjonsaktiviteter og i arbeidet med å utvikle 
utdanningskvalitet. 

For å nå våre mål, oppfylle samfunnets forventninger til oss og spille den rollen vi ønsker i 
samfunnet, er UiO helt avhengig av tett samarbeid med byen rundt oss og en byutvikling som 
legger til rette for samspill mellom forskning, utdanning og nærings- og arbeidsliv. Vi må utvikle 
våre egne bygg og campusområder med mål om å legge til rette for samarbeid med samfunnet 
rundt oss. Vi må arbeide aktivt for at områdene rundt oss utvikles på en måte som underbygger 
UiOs strategiske målsetninger, og som gjør det enklere å ta kunnskapen fra universitetet i bruk i 
samfunnet.  

Universitetet i Oslo ønsker å bidra til å realisere kunnskapshovedstaden Oslo. Oslo kan ta en 
nasjonalt ledende posisjon som hovedstad for forskning og kunnskapsbaserte næringsutvikling, og 
måle seg mot ledende kunnskapsbyer i Europa og resten av verden. Denne målsettingen kan bare 
nås i tett samspill med Oslo kommune, byens kunnskapsmiljøer og næringsliv. Vårt arbeid er i 
hovedsak konsentrert langs to overlappende akser; gjennom utvikling av egen campus og våre 
eiendommer samt gjennom oppfølgingen av samarbeidsavtalen med Oslo kommune. 
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Masterplan for UiOs eiendommer – status  

UiOs styre vedtok i 2015 Rom for et fremragende, grønt universitet- og for kunnskapsbyen Oslo - 
Masterplan for UiOs eiendommer. Strategidokumentet fastlegger overordnede føringer for hva 
UiO vil oppnå, og hva som skal prioriteres på eiendomssiden. Dokumentet er siden fulgt opp av en 
vedlikeholdsstrategi og en miljø- og klimastrategi. Dokumentene er styrende for planer og tiltak på 
eiendommer forvaltet av UiO.  

Se vedlegg 1 for en kort statusoversikt over arbeidet som er utført og under planlegging ved 
Eiendomsavdelingen med å følge opp målsettingene i masterplanen. 

Samarbeidsavtale med Oslo kommune 

UiO inngikk 21. august i år for første gang en overordnet samarbeidsavtale med Oslo kommune. 
Avtalen bygger på de målsettingene og prioriteringene innenfor samarbeidet med Oslo kommune 
som universitetsstyret fikk presentert 2. mai 2017. Samarbeidsavtalen inneholder fire overordnede 
prioriteringer, som kommunen og UiO skal samarbeide om: 

• Skolesamarbeid 
• Styrke Oslo og UiOs internasjonale tiltrekningskraft 
• Innovasjon og næringsutvikling basert på forskning 
• Campus- og byutvikling 

Se vedlegg 2 for oversikt over oppfølgingen av samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen mellom 
Universitetet i Oslo og Oslo kommune ligger som vedlegg 3. 

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 

I konkurranse med 13 andre europeiske byer ble Oslo valgt som Europas miljøhovedstad 2019. UiO 
ønsker å være en sentral samarbeidspartner for Oslo som Europas miljøhovedstad. Målet for UiO 
er å vise hvilken rolle studenter og forskning kan spille i byens utvikling, gjøre UiO til et enda 
grønnere universitet og profilere UiO som et engasjert og miljøbevisst samfunnsaktør. UiO:Energi 
vil få et prosjektlederansvar for oppfølgingen av Europas miljøhovedstad 2019, og 
universitetsstyret vil få presentert planer og budsjett. 

Se vedlegg 4 for foreløpig prosjektplan for UiOs oppfølging av miljøhovedstad 2019 
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I denne totaliteten med mye pågående arbeid er det en større problemstilling vi nå ønsker å belyse, 
diskutere og arbeide videre med i tiden som kommer: 
 
Oslo Science City: når UiOs campusutvikling og Oslos byutvikling møtes 
 
Fraflyttingen av sentrale bygg på Nedre Blindern i 2024 gir oss nå anledning til å se på hvordan 
bygningsmassen på best mulig vis kan bidra til både å realisere Universitetet i Oslos akademiske 
ambisjoner og til å bidra til å styrke universitetets vekselvirkning med samfunnet. Samlet sett 
utgjør Nedre Blindern 1/4 av UiOs arealer. Dette er arealer av en størrelse som gir store 
mulighetsrom for fremtiden. 
 
Diskusjoner rundt Nedre Blindern har allerede pågått i en periode, og ulike tentative skisser av 
scenarier for videre vurdering er utviklet. Vi tar nå et steg tilbake og ønsker å se på den 
overordnede problemstillingen på nytt. Det er flere grunner til dette. 
 
Særlig avgjørende har det vært at Oslo kommune nå, sammen med sentrale aktører i Osloregionen, 
lager en felles campusstrategi for kunnskapshovedstaden. 
 
Målet for strategien er å: 

• Bidra til at Oslo tiltrekker seg flere studenter samt nasjonale og internasjonale forskere ved 
å utvikle en attraktiv by for studenter og talenter. 

• Se byplanlegging, kunnskapsinstitusjoner og næringsutvikling i sammenheng for å styrke 
eksisterende og skape nye miljøer for innovasjon og kunnskapsbasert næringsutvikling. 

 
Oslo kommune ønsker å tiltrekke virksomheter til byen og skape vekst og arbeidsplasser i Oslo. 
Med andre ord sikre at Oslo blir en kunnskapshovedstad for hele byens befolkning. Oslo er en av   
Europas mest kunnskapsintensive regioner, og Blindern og Marienlyst er “indrefileten” i den 
definerte kunnskaps- og innovasjonssonen. 
 
Parallelt med dette arbeider NRK med planer for frigjøring av deres arealer på Marienlyst. SiO går 
snart i gang med å bygge nye studentboliger i Blindernveien.  
 
Når UiO selv så vil frigjøre nærmere 40.000 kvm på Nedre Blindern i 2024, så har UiO, byen, 
staten og privat- og offentlig næringsliv en mulighet og et handlingsrom til å skape de 
rammebetingelsene som vil hjelpe oss å angripe store samfunnsutfordringer på en ny og 
bærekraftig måte. FNs bærekraftsmål bør utgjøre en tydelig ramme for det videre arbeidet. 
 
Tverrfaglighet er avgjørende for å bidra til å løse store samfunnsutfordringer. UiOs Strategic 
Advisory Board pekte på tverrfaglighet som en av UiOs hovedutfordringer. Fysisk samlokalisering 
er en viktig muliggjørende driver for tverrfaglighet, og vi ønsker å utnyttet de store mulighetene 
som nå åpner seg for å støtte opp under tverrfaglighet. 
 
Et sentralt grep for UiO i campusstrategien er lanseringen av Oslo Science City, et innovasjons- og 
kunnskapsdistrikt med utgangspunkt i området fra Rikshospitalet på Gaustad, UiO:Blindern og 
Marienlyst. Hvordan skal vi sammen med omgivelser, myndigheter og andre 
interessenter få til en attraktiv sone for forskning, studentliv og innovasjon? 
 
Dette er spørsmålet vi ønsker å diskutere med styret.  
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Ramme for diskusjonen – tanker om konsepter og UiOs behov  
 
Vi har som mål å knytte Blindern bedre til byen. UiO har ikke et selvstendig arealbehov som må 
dekkes på Marienlyst. Vi ønsker derimot en regulering av arealene rundt Campus Blindern som 
tillater andre kunnskapsaktører å etablere seg nær UiO. Dette er svaret på den økende 
etterspørselen etter samarbeidsarenaer mellom akademia og samfunn innen forskning og 
innovasjon; hvor akademia, studenter møter næringsliv og andre kunnskapshungrige og 
kunnskapsintensive aktører. Det er derfor et behov for kommersielle, fleksible arealer hvor slike 
møter kan skje (innovasjon, kontor, produksjon, formidling, service, bolig). Det er ønskelig å inngå 
samarbeid om arealprogrammering og utvikling med naboer, investeringsmiljøer, interessenter og 
offentlige myndigheter. En bærende ide er striperegulering (blanda formål) som vi mener er 
avgjørende for at nye muligheter skal kunne utvikles og virkeliggjøres. Tilstrekkelig omfang og 
fleksibilitet for etablering og utvidelse av innovasjons- og næringsarealer kan bare sikres gjennom 
regulering. 
 
UiO ser foreløpig to konsepter: 

• Blindernveien som selvstendig planområde og sammenhengende byrom – legge til rette for 
kunnskapsprogrammering (OVF, NRK, SIO, BYM, Ruter) av tilstøtende byggeområder. 

• Utvikling av en innovasjons- og næringssone – samarbeid OVF, NRK og UiO. 
 
De viktigste arealmessige ønskene kan oppsummeres i fire punkter: 

• At det utvikles en felles plan for Blindernveien som kunnskapsgate fra Kirkeveien til 
Blindern stasjon. 

• At det settes av tilstrekkelig kommersielt areal for en innovasjons- og næringssone som 
muliggjør ekstern finansiering av byggeprosjekter og sikrer nødvendig fleksibilitet for ulike 
leietakere. 

• At kommunikasjonslinjene gjennom området samarbeides om og sikres fysisk 
opparbeidelse. 

• At gjennomgangstrafikken i Blindernveien og Problemveien forbeholdes offentlig transport 
og miljøvennlig transport. 

 
I etterkant av styremøtet vil vi nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som frem til 
styremøtet i juni skal utarbeide en overordna skisse for området. Arbeidsgruppen skal involvere 
representanter fra ulike interessenter. 

 

Vedlegg: 
1)  Masterplan for UiOs eiendommer – status for pågående prosjekter 
2) Oppfølging av UiOs samarbeidsavtale med Oslo kommune – virkemidler og prosjekter 
3) Samarbeidsavtale mellom UiO og Oslo kommune 
4) Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 – foreløpig prosjektplan for UiO 
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Vedlegg 1: Masterplan for UiOs eiendommer - status 

Masterplan for UiOs eiendommer 

UiOs styre vedtok i 2015 Rom for et fremragende, grønt universitet- og for kunnskapsbyen Oslo - 
Masterplan for UiOs eiendommer. Strategidokumentet fastlegger overordnede føringer for hva 
UiO vil oppnå, og hva som skal prioriteres på eiendomssiden. Dokumentet er siden fulgt opp av en 
vedlikeholdsstrategi og en miljø- og klimastrategi. Dokumentene er styrende for planer og tiltak på 
eiendommer forvaltet av UiO. Rektoratets plattform bygger på rammene i masterplanen og 
forsterker og presiserer en del av føringene som ligger der.  
 
Administrasjonen ved UiO har siden 2015 arbeidet systematisk med å følge opp målsettingene i 
strategidokumentene nevnt over. Nedenfor gis en kort status på arbeidet som er utført og under 
planlegging ved Eiendomsavdelingen (EA). 
 

Moderne læringsmiljøer og fremragende forskningsmiljøer 

1. UiOs posisjon som et av landets ledende forskningsmiljøer er manifestert i en rekke 
tildelinger av Sentre for fremragende forskning (SFF). Masterplanen angir at UiO raskt 
må legge til rette for lokaler nå vi får tildelt SFF-er. UiO har i liten grad ledige lokaler, 
men EA arbeider for tiden med nye lokaler for fem nye sentre, ett Senter for 
fremragende utdanning (SFU) og senter for læring og utdanning (LINK) som 
universitetsstyret vedtok opprettet juni 2017. Gjennom arealeffektivisering frigjøres det 
plass til nye funksjoner som vil bidra til økt kvalitet og attraktivitet for UiO på lengre 
sikt. Forventede kostnader for prosjektene som ferdigstilles i 2018 er mellom 60 og 90 
mill. kr. 

2. Den største satsningen på moderne læringsmiljø og fremragende forskningsmiljø skjer 
gjennom det nye Livsvitenskapsbygget på UiO:Blindern. Startbevilgning er gitt i 
statsbudsjettet for 2018 med forventet ferdigstillelse i 2024. Satsningen og bygget ble 
utførlig behandlet i styremøtet i desember 2017. Flytting av fagmiljøer til LVS vil frigjøre 
store arealer på Nedre Blindern som gir UiO store strategiske muligheter, ref. 
diskusjonssak.  

3. I sentrum satses det bredt for å samlokalisere Det juridisk fakultet (JUS) og den 
juridiske delen av Universitetsbiblioteket i nye lokalene for JUS er forventet ferdigstilt 
høsten 2019. Bygningen settes opp av Entra Eiendom og UiO er leietaker. Dette vil 
medføre oppsigelse av fem andre leieforhold i sentrum og medføre en 
arealeffektivisering. 

4. UiO har også arbeidet med prosjektering av nytt klinikkbygg for odontologi. Etter at 
UiO gikk inn og kjøpte NEMKO-tomten våren 2016, har myndighetene besluttet at det 
nye bygget skal plasseres der. Dette vil kunne bidra sterkt til tverrfaglighet både i 
utdanningen og forskningen, ved at vi utnytter at bygget vil ligge rett ved både Det 
medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus. Det bidrar også til arealeffektivitet pga. 
sambruk av læringsarealer. 

5. EA har gjennomført en rekke prosjekter for å tilby mer moderne læringsmiljøer. Sophus 
Bugges hus åpnet igjen i 2017 etter en omfattende oppgradering innvendig og utvendig. 
Både Teologisk fakultet og HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus åpnet i 2017 nye 
arealer tilrettelagt for læring, samhandling og utvikling i studiehverdagen. I 2018 
gjennomføres det tilsvarende tiltak med nye læringssentre i Ole Johan Dahls hus og i 
ZEB-bygget.  
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6. I UiOs utviklingsavtale med KD fra 2017 ble moderne læringsmiljø ett av områdene som 
de skal arbeides videre med. I samarbeid med andre enheter på UiO skal EA utrede 
hvordan nye digital arbeids- og samhandlingsvaner bør prege utformingen av det 
fysiske læringsmiljøet i form av bygningsmessige og arkitektoniske løsninger. Målet er 
at arbeidet skal munne ut i et sett prinsipper eller en veileder for utvikling av fremtidens 
undervisningslokaler. 

Utadrettet formidling 

Museene og deres publikumsarealer har en sentral rolle i UiOs kunnskapsformidling til publikum. 
Formidlingsarbeidet er også en viktig del av UiOs posisjonering og arbeid med å rekruttere de 
beste. EA Masterplanen understreker betydningen av museumslokalene og at de må være 
tilrettelagt for moderne utstillinger.  

1. Forprosjektet for Vikingtidsmuseet er ferdigstilt. I 2018 vil Kunnskapsdepartementet 
gjennomføre ekstern kvalitetssikring (KS2). Brukerutstyrsprosjekteringen er finansiert 
gjennom en særskilt tildeling av Kunnskapsdepartementet og ferdigstilles også i 2018. 
Det planlegges ut fra en oppstartsbevilgning i 2019.   

2. I tillegg til det omfattende arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum, arbeider EA med store 
oppgraderinger for både Kulturhistorisk og Naturhistorisk museum. 

3. På Økern er det etablert moderne magasiner og forskningsarealer som etablerer en 
forsvarlig forvaltning av UiOs unike museale gjenstander.  

4. I 2018 starter arbeidene med en total utvendig rehabilitering av Kulturhistorisk 
museum på UiO:Sentrum. Samtidig arbeides det med planer for innvendig 
rehabilitering.  

5. På UiO:Tøyen er arbeidene i gang med omfattende rehabilitering av W.C. Brøggers hus. 
6. Det nye Klimahuset som realiseres gjennom en gave fra Umoe ved Jens Ulltveit-Moe, er 

forventet ferdigstilt høsten 2019.  
7. Forprosjektet for nytt utstillingsveksthus ferdigstilles i 2018. Oppstartsbevilgning kan 

ikke forventes før tidligst 2020. 

Åpen og levende campus  

Masterplanen beskriver hvordan UiO vil videreutvikle og konsentrere sin virksomhet rundt de tre 
hovedcampusene UiO:Blindern, UiO:Sentrum og UiO:Tøyen. Campusene skal utvikles for å møte 
studentene og de ansattes behov for gode læringsmiljøer, servicetilbud og næringslivssamarbeid. 

8. UiO og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) vil våren 2018 gjennomføre en plan- og 
designkonkurranse for nye forskerboliger på Blindern. Målsettingen er å øke antallet 
tilgjengelige forskerboliger, skape mer liv på campus gjennom større servicetilbud og 
mangfold, og dermed også øke UiOs attraktivitet. Samarbeidet er basert på en modell 
der UiO leier forskerboliger fra SiO. 

9. SiO og EA vil i 2018 starte oppgradering av Kristian Ottesens hus innvendig og 
utvendig. I tillegg til ordinært vedlikehold, er målsettingen med tiltaket å tilbakeføre og 
øke studentenes helsetilbud på campus. 

10. Masterplanen understreker videre betydningen av åpne førsteetasjer, aktive byrom og 
mangfoldig service. Det vil i 2018 gjennomføres utredninger for å undersøke muligheten 
for å øke tilretteleggingen for mer aktivitet på uteområder og takflater. Det vil også 
sammen med SiO arbeides for utvide servicetilbudet til på campusen. Målsettingen er et 
større mangfold og utvidet tilbud til studenter og ansatte. 
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Miljø og klima 

UiO la i 2017 fram en Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet. Strategien trekker opp 
ambisiøse mål innen miljø- og klimaområdet, og følges opp en omfattende handlingsplan med 
strakstiltak for 2018 og tiltak fram mot 2020. 

11. Innen energieffektivisering er det i løpet 2017 gjennomført en rekke tiltak som per 
allerede har redusert UiOs energiforbruk med ca. 10%. I tillegg til miljø- og 
klimagevinsten, bidrar dette til å frigjøre midler til kjernevirksomheten ved UiO. 

12. Miljøvennlig transport er et sentralt tema i miljø- og klimastrategien. UiO vil i 2018 
gjennomføre en rekke tiltak for å øke tilretteleggingen for bruk av sykkel for studenter 
og ansatte. Samtidig planlegges mer omfattende tiltak for å nå målet om å tilby gode 
sykkelfasiliteter innen 2020.  

Fornyelse og oppgradering 

Masterplanen dokumenterer et omfattende behov for utbedring av bygninger for opprettholdelse 
av dagens funksjon (vedlikehold og teknisk oppgradering) og ikke minst et stort 
moderniseringsbehov for å tilpasse eksisterende bygg til dagens krav til forsknings- og 
læringsmiljøer. Per nå har UiO ferdigstilt oppgraderingen av Sophus Bugges hus og Niels 
Treschows hus. Rehabilitering av W.C. Brøggers hus, Niels Henrik Abels hus og Kristian Ottosens 
hus går etter plan, mens rehabilitering av Eilert Sundts hus B foreløpig ikke finansiert. 
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Vedlegg 2: Oppfølging av samarbeidsavtale med Oslo kommune – 
virkemidler og prosjekter 

UiO vil følge opp de prioriterte samarbeidsområdene med Oslo kommune og UiOs strategiske 
målsettinger for utvikling av kunnskapshovedstaden gjennom følgende virkemidler og tiltak i 
2018–19: 

Skolesamarbeid 

1. UiO sender lærerstudenter i praksis til over hundre skoler i Oslo og Akershus. 21 av 
disse er universitetsskoler, som har en særlig tett samarbeidsrelasjon med UiO. 
Formålet med universitetsskolesamarbeidet er å videreutvikle lærerutdanningen, 
utvikle lærerstudentenes praksis og fremme samarbeidet mellom universitet og skole 
om forsknings- og utviklingsarbeid.  

2. UiO ønsker å videreutvikle universitetsskolekonseptet og utvikle enda tettere samarbeid 
med utvalgte videregående skoler i Oslo. Målet er at universitetsskolene i enda større 
grad skal profilere UiO, både overfor potensielle studenter og overfor sentrale 
interessenter innen utdanningssystemet, politikk og forvaltning. Universitetsskolene 
skal være paraplyen som det meste av UiOs samarbeid med skolesektoren skal befinne 
seg under, knyttet til lektorutdanningen, samarbeidsprosjekter knyttet til skolenes 
faglige profil samt etter- og videreutdanning.  

3. Oslo kommune lanserer strategien Studieveien våre 2018. Denne vil legge føringer og 
ambisjoner for samarbeidet mellom videregående skole og høyere utdanning, som vil ha 
stor betydning for UiO og som vil følges opp tett.  

Styrke Oslo og UiOs internasjonale tiltrekningskraft 

4. UiO oppretter fra 1. januar 2018 et International Staff Mobility Office1. Målet med 
kontoret er å styrke UiOs evne til å tiltrekke seg utenlandske ansatte og gi nye 
utenlandske ansette et profesjonelt og effektivt mottaksapparat. 

5. UiO vil samarbeide med Oslo kommune om opprettelsen av et internasjonalt hus i Oslo. 
International Staff Mobility Office vil vurderes lokalisert til det internasjonale huset.  

6. UiO vil sammen med SiO utrede muligheter for å øke tilgjengelige forskerboliger nær 
campus UiO:Blindern. 

Innovasjon og næringsutvikling basert på forskning 

7. UiO vil særlig prioritere samarbeid som støtter opp under utvikling av nytt næringsliv 
basert på forskning.  

8. Partene vil styrke og videreutvikle samarbeid med alle aktører som styrker innovasjon 
og entreprenørskap i Oslo. 

9. Partene vil styrke innovasjonssamarbeid innen helse, velferd og tjenester, og utvikle 
innovasjonspartnerskap. 

10. Styrenotat om innovasjonsløftet gir den beste oversikten over UiOs arbeid innen 
innovasjonsfeltet. 

 

1 Les mer om ISMOs tjenester her: https://www.uio.no/english/about/jobs/ismo/  
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Campus- og byutvikling 

11. UiO vil følge opp tiltak fra Masterplan for UiOs eiendommer og Miljø- og klimastrategi 
(aktive byrom, mangfold på campus, miljøvennlig transport, etc.) 

12. UiO har vært en aktiv deltager i prosjektet for å utforme en campusstrategi for Oslo. 
Strategien skal legges frem i mars 2018 og skal følges opp av en handlingsplan. 
Campusstrategien og handlingsplanen representerer en stor mulighet for UiO til å 
påvirke utviklingen av byen, og UiO vil følge opp dette tett videre.  

13. Et av hovedgrepene som foreslås i campusstrategien er opprettelsen av Oslo Science 
City med utgangspunkt i Norges ledende kunnskaps- og helseklynge på Blindern og 
Gaustad. En slik overordnet satsing – fra Oslo kommune, næringslivsaktører, 
universiteter, høgskoler og sykehus – vil være svært høyt prioritert av UiO og vil ha 
potensiale til å bli en motor i kunnskapsøkonomien. 

14. UiO vil være aktiv interessent i fremtidig arealbruk for UiOs nærområder. Fremtidig 
bruk av Nedre Blindern, NRKs areal på Marienlyst, Opplysningsvesenets fonds 
eiendommer og dagens arealer for Veterinærhøgskolen på Adamstuen er alle sentrale i 
fremtidig utvikling av Oslo Science city. UiO vil bidra til å fremme våre funksjonelle 
interesser i pågående prosesser. 
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Dato: 29. januar 2018 

Miljøhovedstaden 2019 

Kort bakgrunn  

I hard kamp med 14 andre europeiske byer, vant Oslo høsten 2017 
konkurransen om å bli Europas miljøhovedstad for 2019. Kriteriene i 
vurderingen inkluderte klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, 
kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv. 
Statusen som miljøhovedstad innebærer at Oslo i 2018 og 2019 har en 
unik mulighet til å fungere som «utstillingsvindu» for blant annet 
klima/miljø/energi-relevant forskning og for miljøvennlig teknologi. 

Status per i dag 

Oslo kommune har etablert en prosjektorganisasjon og har nylig tilsatt prosjektleder (Anita Lindahl 
Trosdahl). De uttaler selv at prosjektet «skal ha en bred dialog med organisasjoner, akademia og 
næringsliv i utformingen av programmet for 2019». 

Vi ser at flere andre aktører nå posisjonerer seg mot kommunen, inkludert f.eks. OREEC (Oslo 
Renewable Energy and Environment Cluster) og CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary 
Environmental and Social Research). UiO er partner i begge, men det er viktig at vi også selv kommer 
på banen så fort som mulig og etablerer dialog med Oslo kommunes prosjektorganisasjon. 
UiO:Energi har allerede veletablert kontakt med blant annet Klimaetaten, Renovasjonsetaten og 
Oslo Business Region, som alle er sentrale aktører i denne sammenheng, og vil gjerne bygge ut dette 
videre med Miljøhovedstaden 2019. 

Organisering ved UiO 

For å komme raskt i gang på UiO, foreslås det at det opprettes en effektiv, liten arbeidsgruppe som 
kan møtes relativt hyppig. Arbeidsgruppen bør ha en overordnet koordinerende rolle for relevante 
aktiviteter ved UiO og samarbeidet med Oslo kommune. Denne bør trolig bestå av: 

• Miljøsjef ved Eiendomsavdelingen 
• En person fra kommunikasjon sentralt 
• Direktør for UiO:Energi 
• En representant fra studentparlamentet 
• Ytterligere 1-2 personer, inkludert administrativ støtte til gruppen? 

Videre bør det vurderes å opprette en utvidet gruppe av relevante forskere ved ulike enheter. Disse 
vil ikke møtes like hyppig, men vil blant annet kunne ta et faglig ansvar for enkeltaktiviteter. 

Skisse av mulige aktiviteter/satsinger 

Det vil garantert bli et meget stort antall arrangementer knyttet til Miljøhovedstaden 2019, og trolig 
stor kamp om oppmerksomhet. UiO bør derfor ha en god plan for hvilke aktiviteter som prioriteres 
og som vi legger ressurser inn i. I tillegg er det fornuftig med en viss grad av «gjenbruk» av allerede 
eksisterende aktiviteter ved UiO som kan vris i en miljøretning i 2018/2019. 

I tillegg forventes det et betydelig antall besøkende delegasjoner til Oslo fra inn- og utland. En del av 
disse vil også ønske å kommer til UiO, enten for å se på hva UiO gjør med hensyn på miljø og 
campusutvikling, eller knyttet til UiOs kjerneaktiviteter. En effektiv håndtering vil kreve et 
mottaksapparat, i tillegg må det vurderes i hvilken grad vi aktivt skal tilby oss å ta imot besøk. Denne 
aktiviteten kan også kobles til den eksisterende ordningen Green Visits Oslo Region. 
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Nedenfor følger en kort oppsummering av mulige tiltak og aktiviteter sortert under et knippe 
overskrifter. Dette er kun ment å indikere noen av de mulighetene som finnes. 

Besøk/Formidling 
• Delegasjoner fra inn- og utland 

o Vise frem UiOs forskning på klima, miljø og bærekraftig energi 
o Grønn campusutvikling - bærekraftig byutvikling 

• Aktiviteter på Naturhistorisk Museum 
• Opplegg for skoleklasser – når står Klimahuset klart? 
• UiO-festival med miljø/bærekraft-tema 

Forskning 
• Faglige konferanser 

o Årlige konferanser kan legges til Oslo i 2019  
o Eksisterende arrangement som f.eks. det årlige UiO:Energiforum vinkles i 2019 mot 

Miljøhovedstaden 
• Andre satsinger 

o Profilere «Miljøhumaniora», som nylig ble vedtatt som en femårig satsing av HF-
fakultetet 

o Utnytte Kunnskap Oslo og Osloforskning til å profilere byrelevante forskningsmiljøer 
ved UiO 

• Utnytte eksisterende forskningsprosjekter  
o FME-senteret på nullutslippstransport, MoZEES, er meget relevant. UiO:Energi har 

allerede en definert rolle i forhold til formidling 
o Flere prosjekter på bærekraftig transport- og byutvikling hvor UiO deltar i samarbeid 

med bl.a. miljøinstituttene på CIENS og Oslo kommune. 

Utdanning/studenter 
• Definere relevante masteroppgaver gjennom Vitenskapsbutikken og Prosjektforum 
• Etablere et CityStudio etter modell fra Vancouver 
• Prosjektarbeidet i ENERGI4010 vinkles mot relevante problemstillinger i Oslo kommune 
• En «rektors utfordring» på sirkulær økonomi høsten 2018 

Innovasjon 
• Utnytte mulighetene i Cutting Edge, og i Oslo Innovation Week mer generelt 
• Ulike innovasjonsaktiviteter med Oslo Business Region 

o Climathon 2018 
o Startup Days 

• Utnytte UiOs deltagelse i ulike fora der næringslivet også deltar, eksempelvis 
o OREEC 
o NCE Energy Technology 
o Solenergiklyngen (ARENA-klynge) 
o Næring for klima (Klimaetaten) 
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