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Sammendrag 

Oppdraget 

Metier AS har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) utarbeidet en 

alternativanalyse for prosjektet “Livsvitenskap”, som er et forsknings- og 

undervisningsanlegg ved Universitetet i Oslo (UiO). Arbeidet er utført i nært samarbeid med 

KD og UiO. Alternativanalysen skal inngå i en konseptvalgutredning (KVU) for prosjektet, 

som senere skal gjennom ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) i henhold til 

Finansdepartementets krav. 

Alternativene 

Følgende alternativet er analysert i den den samfunnsøkonomiske analysen:  

 0-alternativet 

 Alternativ 0+, Rehabilitering av eksisterende lokaler 

 Alternativ 1, Konvergenskonseptet med høy grad av integrasjon 

 Alternativ 2, Disiplinkonseptet med fokus på spissede fag, med variantene A og B  

Prissatte effekter 

Analysen av de prissatte effektene viser at full rehabilitering av dagens lokaler (Alternativ 

0+) har en forventet investeringskostnads på rundt 2 milliarder kroner. Et nybygg for 

konvergenskonseptet eller disiplinkonseptet vil koste fra 3,3 til 3,6 milliarder kroner i 

investeringskostnad.  

Forvaltning- drift og vedlikeholdskostnader i et 50-års perspektiv varierer fra 1,3 til 1,6 

milliarder kroner. 0 og 0+ alternativene ligger lavest fordi arealene er mindre (27 % lavere 

enn i Alternativ 1) mens Alternativ 1 ligger noe lavere enn Alternativ 2A og 2B. See figur på 

neste side. 
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Figuren viser forventet nåverdi for investeringskostnader, driftskostnader og restverdier i alternativene, medio 

2011-kroner, millioner kroner 

Ikke prissatte effekter 

Den samlede rangeringen av alternativene basert på de ikke-prissatte effekter framkommer 

i følgende tabell.  

 

Ikke-prissatte effekter 0-alt. Alt. 0+ Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B 

Posisjon og tilpasning til samfunnets/markedets behov 4 4 1 2 3 

Forskning – attraktivitet 5 4 1 1 3 

Forskning – utdanning og innovasjon 4 4 1 2 2 

Arbeidsforhold og undervisningsmetoder 5 4 1 1 3 

Muligheter som følge av kvalitet på infrastruktur 5 4 1 1 3 

Ulemper under gjennomføring 1 5 1 1 4 

Samlet rangering 5 4 1 2 3 

Tabell viser rangering av alternativer i forhold til ikke-prissatte effekter 
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Rangeringen viser at konvergensalternativet (Alternativ 1) kommer best ut. 

Hovedbegrunnelsen for rangeringen er mellom konvergensalternativet og 

disiplinalternativene (Alternativ 2) er: 

 Grunnforutsetning: det vil komme mer resultater og nyvinning - samfunnsmessig nytte - 

ut av forskning på tvers av disipliner enn innenfor disiplinene.  

 Det er behov for en større satsning innen livsvitenskap. Konvergensalternativet vil gi de 

beste forholdene for livsvitenskap. 

Analyse av realopsjoner og fleksibilitet 

Følgende opsjons- og fleksibilitetsforhold er identifisert og vurdert 1) Arealbehov og 

arealfleksibilitet, 2) Tomteopsjoner – Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80, 3) Fleksibilitet 

med hensyn til forsknings- og undervisningsmetoder og 4) Gjennomføringsfleksibilitet. 

De største opsjonsverdiene er knyttet til usikkerheten som ligger i fremtidig forsknings- og 

utdanningsbehov. Verdiene av opsjonene i nybygg-alternativene, der en har større 

muligheter til utvidelser og fleksibilitet både når det gjelder arealer, organisering, samt 

metoder for forsking og utdanning, vurderes å overstige opsjonsverdiene i 

rehabiliteringsalternativene. Disse opsjonene er vektlagt i analysen av de ikke-prissatte 

effekter. Ut over disse, bør ikke realopsjoner tillegges vekt ved rangeringen av 

alternativene. 

Alle forholdene gir imidlertid viktige føringer for prioritering etter konseptvalget i den neste 

fasen av prosjektet. 

Konklusjon og anbefaling 

0-alternativet og alternativ 0+ anses ikke å kunne gi oppnåelse av samfunnsmål og 

effektmål. 

Konvergenskonseptet (Alternativ 1) ligger tettere opp mot samfunnsmålet om økt satsing på 

livsvitenskap enn disiplinkonseptet (Alternativ 2A og 2B). Det virker derimot urimelig å skille 

mellom konseptalternativene i for sterk grad, da det er mange faktorer som påvirker 

oppnåelse av samfunns- og effektmål utenom bygg. De fleste effektmålene er videre 

vurdert under ikke-prissatte konsekvenser. Tabellen nedenfor viser samlet rangering av 

alternativene: 
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Samlet rangering 0-alt. Alt. 0+ Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B 

Prissatte effekter 1 2 3 4 5 

Ikke-prissatte effekter 5 4 1 2 3 

Samlet rangering 5 4 1 2 3 

Tabellen viser samlet rangering av alternativene 

Ettersom nyttesiden ikke er kvantifisert som prissatte effekter, viser alle 

konseptalternativene en negativ netto nåverdi. Samtidig har alle alternativene en stor 

positiv virkning i forhold til 0-alternativet og gir en høy grad av måloppnåelse (med unntak 

av 0+ alternativet). Det er i tillegg viktig å merke seg at flere, trolig betydelige 

samfunnsøkonomiske effekter, er underkommunisert i den foreliggende nåverdiberegning. 

Særlig gjelder dette for forskningens og utdannings betydning for næringsliv og medisinsk 

behandling i helsevesenet.  

En må her likevel overlate til beslutningstaker å gjøre den endelige avveiing mellom de 

prissatte og ikke-prissatte effektene i bedømmelsen om prosjektet er samfunnsmessig 

lønnsomt. 
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1 Innledning  

1.1 Oppdraget 

Metier AS har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet (KD) utarbeidet en 

alternativanalyse for prosjektet “Livsvitenskap”, som er et forsknings- og 

undervisningsanlegg ved Universitetet i Oslo (UiO). Arbeidet er utført i nært samarbeid med 

KD og UiO. Alternativanalysen skal inngå i en konseptvalgutredning (KVU) for prosjektet, 

som senere skal gjennom ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) i henhold til 

Finansdepartementets krav jf. referert dokument [2]. 

1.2 Bakgrunnen for alternativanalysen 

KDs prosjektgruppe har gjennomført et dokument som gjør rede for behov, overordnet 

strategi (herunder målsettinger), overordnede krav og mulighetsrommet for livsvitenskap 

ved UiO Grunnlag for KS1 – Anlegg for livsvitenskap, inklusive kjemi og farmasi, ved UiO, 

jf. referert dokument [1]. Dette dokumentet utgjør første del av konseptvalgutredningen. 

Alternativanalysen bygger videre på dette dokumentet. Følgende gir en kort innføring i 

bakgrunnen for utredningen. 

UiO har over flere år arbeidet med ulike løsninger for kjemi, farmasi og livsvitenskap. Kjemi- 

og farmasibygningene som er fra henholdsvis 1969 og 1932, er etterhvert svært nedslitte 

og tilfredsstiller hverken dagens funksjonelle krav knyttet til forskning og utdanning eller 

HMS krav. 

De fysiske og infrastrukturmessige forholdene ved Kjemisk og Farmasøytisk institutt er 

særlig mangelfulle. Som det fremkommer av Multiconsults rapport fra 2002, er både teknisk 

tilstand, funksjonalitet og innemiljø for Kjemibygningen, Farmasibygningen og 

Fysikkbygningen vurdert til å være i svært dårlig stand med behov for tekniske utbedringer, 

manglende funksjonalitet og bygningene oppfyller ikke dagens krav til innemiljø. Dette har 

uheldige konsekvenser og negativ effekt for forsknings- og undervisningsaktivitet og 

kvalitet.  

På denne bakgrunn, har UiO definert to alternative strategiske vegvalg for satsning innen 

fagområdene: 

 Konvergens: Det integrerte konseptet representerer en ny tilnærming til forskning, 

undervisning og innovasjon. Konseptets idé er å bygge en forskningskultur og 
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utdanningsløp med en tung fagspesialitet i bunn, og samtidig utvikle samarbeid med 

andre disipliner om felles problemstillinger. Tverrfakultær samhandling forutsetter at 

grunndisiplinene kjemi og farmasi er integrert med fagmiljøer for tverrfaglig 

livsvitenskap, som også tillater samordning av undervisning og samling av vitenskapelig 

utstyr.  

 Disiplin: Det disiplinbaserte konseptet innebærer at de klassiske fagdisiplinene sikres 

en positiv progresjon gjennom utvikling av faglig dybde i fagspesialiteter og utdanning. 

Tverrfaglighet vil ivaretas gjennom temporære prosjekter som ikke krever egne 

fasiliteter. Konseptet har en klar bygg-komponent for å løse problemene ved kjemi og 

farmasi. Konseptet kan utarbeides i ulike varianter med nybygg, og/eller i kombinasjon 

med rehabilitering av eksisterende bygg. Konseptet vil gi fleksibilitet med hensyn til 

tomtevalg og utstyr som kan plasseres på ulike steder avhengig av fagmiljøenes 

plassering. 

 

Bygningsmessig har man definert følgende muligheter: 

 Rehabilitering av eksisterende lokaler ved UiO 

 Nybygg ved UiO 

 En kombinasjon av rehabilitering og nybygg ved UiO 

 Samordning med andre institusjoner og bruk av deres bygg 

 

Med bakgrunn i dette har man definert at alternativanalysen skal bidra til å besvare 

følgende konseptuelle spørsmål: 

 Hva er konsekvensene ved kun å innfri de prosjektutløsende behov med hensyn til 

manglende teknisk standard og krav til funksjonalitet og innemiljø?  

 Hva er konsekvensene ved ulike strategiske vegvalg for satsning innen fagområdene 

(dvs. konvergens versus disiplin)? 

 Hva er mulighetene for å realisere målene (herunder arealbehovet) ved bruk av 

eksisterende bygningsmasse (dvs. nybygg versus bruk av kombinasjoner av 

rehabilitering, leie og nybygg)? 

 Hva er videre de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved ulike lokaliseringer av 

eventuelle nybygg? Tiltenkte tomter i Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80 benyttes 

som referansetomter for nybygg. 
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Oppsummert konkluderer mulighetsstudien med at følgende alternativer skal utredes i 

alternativanalysen (alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 2): 

 0-alternativet 

 Alternativ 0+, Rehabilitering av eksisterende lokaler 

 Alternativ 1, Konvergenskonseptet med høy grad av integrasjon 

 Alternativ 2, Disiplinkonseptet med fokus på spissede fag, med variantene A og B  

1.3 Overordnede forutsetninger og avgrensninger 

Følgende begrensinger ligger til grunn for alternativanalysen, jf. overordnet kravdokument:  

 Det skal være kontinuitet i undervisning og forskningen i byggeperioden (dvs. krav 

knyttet til funksjonalitet opprettholdes).  

 Bygningene på Blindern er vernet eksteriørmessig. Det er dermed ikke aktuelt med 

tilbygg og paviljonger tilknyttet eksisterende bygninger. 

1.4 Gjennomføring av alternativanalysen 

Analysen har vært gjennomført i perioden august til oktober 2011. Metier har ledet arbeidet 

som har vært støttet av en utredningsgruppe bestående av nøkkelpersoner fra KD, UiO og 

Metier. Utredningsgruppen har avholdt flere arbeidsmøter. I tillegg ble det avholdt møte 

med departementets styringsgruppe, samt et arbeidsmøte med en referansegruppe av 

interessenter for å få en diskusjon rundt ikke-prissatte effekter.  

Vedlegg 1 viser en oversikt over arbeidsmøter og deltagere i prosessen. 

Grunnlagsdokumentene er vist i Vedlegg 2. 

1.5 Metodikk 

Samfunnsøkonomiske analyse - generelt 

Alternativene er bearbeidet i en samfunnsøkonomisk analyse i henhold til gjeldende versjon 

av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (september 2005). 

Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre 

virkningene av tiltak og reformer før beslutninger fattes gjennom å fremskaffe systematisk, 

samt mest mulig fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnads-
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virkninger. Analysen skal gi grunnlag for å vurdere om tiltaket er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt, dvs. om summen av nyttevirkninger overstiger summen av kostnadsvirkninger, 

samt gi grunnlag for å rangere og prioritere mellom alternative tiltak. Analysen bør også 

redegjøre for og vurdere relevante forhold som ikke kan tallfestes. 

Noen hovedregler for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser er: 

 Alle relevante alternativer skal beskrives i analysen. 

 Alternativene sammenlignes med “0-alternativet”, dvs. dagens situasjon med evt. 

nødvendige oppgraderinger som vil ha bindende budsjettmessige konsekvenser. 

 Alle relevante effekter skal tas med for hvert alternativ. 

 Fleksible løsninger og ulike gjennomføringstidspunkter bør vurderes. 

 

Det er tre hovedtyper av samfunnsøkonomiske analyser: 

 Nytte-kostnadsanalyse: En systematisk kartlegging av fordeler og ulemper ved et 

bestemt tiltak. Nyttevirkninger og kostnader verdsettes i kroner så langt det er faglig 

forsvarlig. 

 Kostnads-effektivitetsanalyse: En systematisk verdsetting av kostnadene ved ulike 

alternative tiltak som kan nå samme mål. Kostnadene verdsettes i kroner, og man søker 

å finne den rimeligste måten å nå et gitt mål. Metoden er egnet der det f.eks. er satt 

standardkrav og der effektene av tiltaket er endimensjonalt knyttet til å oppfylle 

standardkravene. 

 Kostnads-virkningsanalyse: En kartlegging av kostnader for ulike tiltak som er rettet mot 

samme problem, men der effektene av tiltakene oppstår langs flere dimensjoner. 

Nyttesiden kan vurderes ved hjelp av kvalitative indikatorer for måloppnåelse for hvert 

alternativ.    

 

Den foreliggende samfunnsøkonomiske analysen er en kostnads-virkningsanalyse, dvs. en 

kartlegging av kostnader for ulike tiltak (jf. Finansdepartementets veileder), men der 

effektene av tiltakene ikke er helt like. I en slik analyse kan en ikke uten videre velge det 

tiltaket med lavest kostnad. Denne analyseformen er valgt fordi det ikke er faglig forsvarlig 

å kvantifisere nyttesiden i monetære størrelser. 
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Prissatte effekter og usikkerhetsanalyse 

I den samfunnsøkonomiske analysen benyttes nåverdimetoden for å gi et sammenlignings-

grunnlag for kostnadene ved de ulike tiltakene i kostnads-virkningsanalysen. De prissatte 

effektene beregnes etter følgende overordnede modell: 

 

 

Figur 1 Modell for beregning av prissatte effekter 

Det tas følgende overordnete metodiske forutsetninger (jf. Vedlegg 1 for detaljert 

beskrivelse): 

 Analyseperiode er 50 år med 2011 som basisår 

 Prisnivå medio 2011 kroner 

 Alle nåverdiberegninger er eksklusive merverdiavgift 

 Den risikofrie kalkulasjonsrente er på 2 %. En kalkulasjonsrente på 4 % er benyttet i 

den samfunnsøkonomiske analysen.  

 Lønnskostnader er korrigert for en anslått reallønnsvekst på 1,7 % per år (tilsvarer 

anslag på gjennomsnittlig årlig vekst 2007-2060 for fastlands-BNP per innbygger i 

Perspektivmeldingen 2009) 

 Byggekostnader er korrigert for en anslått byggekostnadsvekst justert for inflasjon, på 

1,9 % per år (4,3 % gjennomsnittlig økning i byggekostnader fra 1998-2010 

Prognosesenteret og 2,4 % gjennomsnittlig økning i prisvekst fra 1998-2010 SSB)  

 Skattekostnad er satt til 20 % for kostnader som finansieres over det offentlige 

budsjettet jf. Finansdepartementets veileder. 
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Behandling av risiko i den samfunnsøkonomiske analysen gjøres gjennom en 

usikkerhetsanalyse av de prissatte effektene. I henhold til Finansdepartementets veileder 

behandles systematisk risiko i usikkerhetsanalysen ved at den risikofrie kalkulasjonsrenten 

(2 %) justeres med risikotillegg. Den justerte kalkulasjonsrenten (4 %) brukes for å 

neddiskontere de usikre, fremtidige prissatte effektene. 

Usystematisk risiko i de usikre, fremtidige prissatte effektene behandles ved bruk av 

forventningsverdier utledet av trippelanslag for 1) Usikkerhet i deterministiske estimater for 

hvert tiltak og 2) Tiltaksspesifikk usikkerhet som virker på tvers av de deterministiske 

estimatene.  Ut i fra stor usikkerhet, lang tidshorisont og analysens overordnede nivå 

ivaretas punkt 1) gjennom en felles kvantitativ vurdering av estimatusikkerhet for alle 

prissatte effekter i hvert tiltak. Punkt 2) ivaretas gjennom kvantitative vurderinger av 

usikkerhetsdrivere som er overordnede grupper for tiltaksspesifikk usikkerhet i hvert tiltak.  

Beregninger av forventningsverdier i usikkerhetsanalysen foretas etter følgende 

overordnede modell. 

 

 

Figur 2 Modell for beregning av forventet nåverdi 

For usikkerhetsanalysen av de prissatte effektene tas det følgende overordnede metodiske 

avgrensninger og forutsetninger: 

 Systematisk risiko tas hensyn til gjennom kalkulasjonsrenten 

 Usystematisk risiko tas hensyn til gjennom trippelanslag for estimatusikkerhet og 

usikkerhetsdrivere 

 Det er ut fra stor usikkerhet, lang tidshorisont og analysens overordnete nivå i KVU-

sammenheng, at det legges til grunn at tallene i den deterministiske analysen er 
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forventningsrette, dvs. at disse tallene er lik sannsynlig verdi og at høy og lav verdi er 

angitt symmetrisk om sannsynlig verdi 

 Tall for lav og høy verdi forstås som henholdsvis 10-prosentilen (P10) og 90-prosentilen 

(P90) 

 Usikkerhet knyttet til fordeling av kostnader og inntekter pr. år er ikke vurdert eksplisitt 

 Analysen omhandler ikke behovsusikkerhet i forhold til programmert netto-

funksjonsareal  

 Ekstremtilfeller er IKKE tatt med. Ekstremtilfeller vil dominere og skjule de usikkerheter 

en vanligvis møter og må styre i prosjektgjennomføringen  

 

Vedlegg 5 gir en nærmere beskrivelse av forutsetninger, metode og inndata til 

usikkerhetsanalysen. 

Ikke-prissatte effekter  

Metoden som anvendes er i henhold til metoden som er beskrevet i Finansdepartementets 

veileder for samfunnsøkonomisk analyse.  

I vurderingen av de ikke-prissatte effektene vurderes betydning og omfang for hver effekt 

og konsept. Ut ifra dette utledes konsekvensen av tiltaket sammenlignet med 0-alternativet 

ved bruk av følgende skala. 
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positiv 

Stor 

positiv 

Meget 

stor 

positiv 

÷÷÷÷ ÷÷÷ ÷÷ ÷ 0 + ++ +++ ++++ 

Figur 3 Tegnsetting og tekstlig karakteristikk av konsekvensers betydning. 0-alternativet er referanse for 

vurderingene. 

Metier legger generelt til grunn at det er forhold av stor eller meget stor samfunnsmessig 

effektiv (positiv eller negativ), som bør tillegges vekt ved rangering av alternativer. 
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2 Alternativene  

2.1 Innledning 

Dette avsnittet gir en beskrivelse av alternativene i den samfunnsøkonomiske analysen:  

 0-alternativet 

 Alternativ 0+, Rehabilitering av eksisterende lokaler 

 Alternativ 1, Konvergenskonseptet med høy grad av integrasjon 

 Alternativ 2, Disiplinkonseptet med fokus på spissede fag, med variantene A og B  

2.2 Beskrivelser 

0-alternativet 

 

Figur 4 Prinsippiell skisse over 0-alternativet med oversikt over arealer 

0-alternativet er referansealternativet hvor Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og 

livsvitenskapsvirksomheten fortsetter i eksisterende bygninger. 0-alternativet omfatter ingen 

utbygging eller rehabilitering av eksisterende arealer utover alminnelig vedlikehold av 

eksisterende bygningsmasse, noe som inkluderer korrigerende og forebyggende 

vedlikehold.  

Denne definisjonen av 0-alternativet er i henhold til Finansdepartementets veileder nr. 8. 

“Nullalternativet” (jf. www.concept.ntnu.no/ks-ordningen/veiledere; foreligger i 

høringsversjon). 

Bygningene vil ikke tilfredsstille alle forskriftskrav, men for at dagens funksjonsnivå skal 

kunne opprettholdes, må det påregnes et visst nivå av ekstraordinært vedlikehold. I tillegg, 
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ved et null-alternativ kan UiOs behov for å satse på tverrfaglig livsvitenskap kun ivaretas 

gjennom rene organisatoriske grep innenfor eksisterende bygningsmasse.  

Alternativ 0+ Rehabilitering av eksisterende lokaler 

 

Figur 5 Prinsippiell skisse over 0+-alternativet med arealoversikt 

Full teknisk oppgradering samt påkrevde funksjonsutbedringer – slik at gjeldende lover og 

forskrifter tilfredsstilles – med tidshorisont fram til 2030. Manglene omfatter funksjonelle og 

infrastrukturmessige forhold med stort behov for teknisk oppgradering samt plassmangel for 

Farmasøytisk institutt – bl.a.: 

 dårlig innemiljø / problemer med å tilfredsstille HMS-kravene 

 manglende funksjonalitet  

 manglende avtrekk, renrom og lokaler med tilfredsstillende ventilasjon 

 utilfredsstillende vannkvalitet og mulighet for å etablere konstante betingelser (GMP og 

GLP-sertifisering) 

 ikke egnete lokaler for tverrfaglig satsing og interaksjon 

 spredt lokalisering av kostbart utstyr og apparatur 

 bygningene er ikke tilpasset dagens undervisningsmetoder; bl.a. er kurssaler og 

auditorier for små 

 

Dette gjelder alle arealene i Kjemi- og Farmasibygningen, de arealene som disponeres av 

instituttene i Fysikkbygningen samt arealene som benyttes til forskning innen livsvitenskap 

(5 000 m2). 
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Oppgraderingen omfatter: 

 nye tekniske anlegg (ventilasjon, vann, sterkstrøm, svakstrøm) med tilstrekkelig 

kapasitet 

 nye himlinger med ny belysning 

 nye laboratorieinnredninger med nye avtrekksskap og LAF-benker 

 oppussing av øvrige overflater 

 påkrevde funksjonsutbedringer 

 

Tross investeringene vil ikke de beskrevne oppgraderingene kunne avhjelpe de delene av 

det prosjektutløsende behov som er knyttet til arealmangel og spredt lokalisering for 

Farmasøytisk institutt. 

Da det er krav om full drift i gjennomføringsfasen må oppgraderingen skje etappevis. Deler 

av virksomheten må da flytte ut i provisorier mens oppgraderingen pågår; vi antar i 6 

omganger med total varighet ca. 7 år. 

Alternativ 1 – Konvergenskonseptet  

 

Figur 6 Prinsippiell skisse over-alternativ 1 – Konvergenskonseptet med tilhørende arealer 

Sentralt i dette konseptet står tverrfaglig livsvitenskap og konvergens mellom 

grunnleggende realfag og medisin. Gjennom et slikt fokus ønsker man å bygge hele 

verdikjeden fra grunnleggende kjemi og farmasi til anvendt biomedisin, noe som vil styrke 

den nyskapende forskningen, gi en mer moderne utdanning og fremme innovasjon. Dette 

alternativet er inspirert av et dynamisk tverrgående konvergens-konsept slik det bl.a. 
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fremkommer strategidokument fra ledende amerikanske1, europeiske2,3 og nordiske4 

universitet. Anvendt på de konkrete utfordringene ved UiO betyr det et nytt samlet anlegg 

hvor grunndisiplinene kjemi og farmasi er tett integrert med tverrfaglig livsvitenskap, som 

tillater samordning av undervisning og forskning og samling av avansert vitenskapelig 

utstyr. Organisatorisk krever konseptet tverrfakultær samhandling om disposisjon og bruk 

av anlegget.  

Dette konseptet er nærmere karakterisert ved følgende: 

 Faglig innretning: Her tilstrebes høy grad av tverrfaglighet og konvergens mellom 

disipliner fra grunnleggende realfag til medisin. Ideen er at ulik fagkompetanse og ulike 

spissmiljøer skal møtes fysisk og derigjennom legge grunnlaget for ny og 

grensesprengende grunnforskning. Man ønsker seg en smeltedigel hvor ulike 

kompetanser brynes mot hverandres problemstillinger.  

 Disiplinene kjemi og farmasi i nært samvirke med livsvitenskap: Kjemi og farmasi 

gis i dette konseptet erstatning for nedslitte bygg. Samtidig legger man opp til å 

modernisere og videreutvikle begge disse grunndisiplinene i nær interaksjon med 

livsvitenskap. Farmasi vil kunne utnytte den store kunnskaps-ekspansjonen som skjer 

innen de molekylære livsvitenskapene. Kjemifaget vil kunne bidra betydelig til flere 

områder innen livsvitenskap, som f. eks. biomaterialer og bionanoteknologi, kjemisk 

biologi og beregningsbasert kjemi på store molekyler.  

 Fokus på kvalitet: Både norsk og europeisk forskningspolitikk har det siste tiåret lært 

oss viktigheten av primært å satse på kvalitet og relevans i forskningen. Man ønsker her 

å utvikle dyktige fageksperter som også har lært å kommunisere og samvirke med 

eksperter fra andre disipliner. Tverrfaglighet må ikke gå på akkord med, men bygge på 

topp faglige kvalitetskrav. 

 Samling av avansert vitenskapelig utstyr for livsvitenskapene: Dette konseptet skal 

også gi rom for samling av særlig kostbart vitenskapelig utstyr. Livsvitenskapene er i 

                                                

1 MIT-rapporten «The third revolution: The Convergence of the Life Sciences, Physical Sciences, and Engineering.» 

Massachussetts Institute of Technology, jan 2011.  

web.mit.edu/dc/Policy/MIT%20White%20Paper%20on%20Convergence.pdf  

2 UKCMRI or The Francis Crick Institute: Creating a world-leading center for medical science and innovation in London. 

UCL. Se www.ukcmri.ac.uk/ og www.ukcmri.ac.uk/scientific-vision/multidisciplinarity   

3 Imperial College London har utviklet tverrfaglighet gjennom en rekke ”Cross Faculty” institutter, se 

www3.imperial.ac.uk/a_to_z  

4 Biomedicum Helsinki, se http://www.biomedicum.com/index.php?page=108&lang=2  

http://web.mit.edu/dc/Policy/MIT%20White%20Paper%20on%20Convergence.pdf
http://www.ukcmri.ac.uk/
http://www.ukcmri.ac.uk/scientific-vision/multidisciplinarity
http://www3.imperial.ac.uk/a_to_z
http://www.biomedicum.com/index.php?page=108&lang=2
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dag i høy grad teknologidrevet, noe som utfordrer budsjettene. Vi ser en klar trend fra 

Forskningsrådet og EU mot å finansiere nasjonale/europeiske sentra hvor avansert 

vitenskapelig utstyr konsentreres og teknologikompetansen samles. UiO trenger 

fasiliteter for å huse nåværende og fremtidig nasjonal forskningsinfrastruktur som også 

er koblet mot europeisk infrastruktur5. Ved at de tunge enheter av vitenskapelig utstyr 

blir samlet i et integrert anlegg vil de kunne fungere som kjernefasiliteter og gi service til 

forskere både ved UiO, i regionen og i landet for øvrig. De vil også kunne bidra med 

støttefunksjoner for ulike innovasjonsbedrifter. 

 Internasjonal attraktivitet: Et viktig siktemål er å legge forholdene til rette for at vårt 

eget fagmiljø blir interessant for utenlandske forskere og studenter. Internasjonal 

oppmerksomhet og interesse skapes i en kombinasjon av høy faglig kvalitet og 

konkurransedyktig infrastruktur, og gjerne koblet med aktive grep for rekruttering. Dette 

konseptet vil derfor måtte ha plass for gjesteforskere, men dette tett integrert med 

annen forskningsvirksomhet. 

 Dynamisk struktur: I dag er universitetet sterkt disiplinbasert med geologibygg, 

kjemibygg, biologibygg, fysikkbygg osv. Foreliggende konsept bryter med dette ved at 

det i særlig grad vektlegger internasjonale anbefalinger om tverrfaglig og flerfaglig 

innsats. Skal konvergens realiseres, må det legges til rette for fleksibel, dynamisk og 

multidisiplinær virksomhet. Samme bygning må kunne huse kjemikere, molekylær-

biologer, informatikere, medisinere, fysikere etc, uten at hele institutter flyttes sammen. 

Her skal nye og etablerte forskningssatsinger kunne gis temporær plass. Det gjelder om 

de er dannet utfra ekstern finansiering fra Forskningsråd/EU eller om de er satt sammen 

utfra strategiske initiativ fra institusjonen selv. UiO opplever et raskt voksende antall 

større satsinger finansiert gjennom eksterne bevilgninger, noe som legger press på 

arealer.  

 Ta lærdom av internasjonale modeller: Et nytt konsept må også lære av de mest 

vellykkede utenlandske eksempler på strukturering av tverrfaglig forskning. Dette 

henger nøye sammen med punktet over. 

 Samordning av undervisning: Ved universitetene skal undervisningen være 

forskningsbasert. Når dette konseptet vektlegger tverrfaglig konvergens i forskning, må 

samme profil speiles i undervisning. Også undervisningsarealene må være fleksible for 

                                                

5
 Eksempelvis fikk UiO innen livsvitenskap tildelt nasjonal storskala forskningsinfrastruktur i 2010 (DNA-

sekvenseringteknologi) og i 2011 (billeddannende teknologier). 
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å ivareta en slik profil. Planen er å utdanne en ny type kandidater som kombinerer faglig 

dybdekunnskap med tverrfaglig kompetanse. 

 Innovasjonskultur: Innen livsvitenskap er det en nær sammenheng mellom forskning 

og innovasjon. Å legge til rette for grensesprengende forskning er å legge til rette for 

nyskapende innovasjon. Konvergens blir ansett som særlig innovasjonsfremmende. 

Konkret betyr dette at det avsettes plass til samarbeid med næringsliv og 

inkubatorvirksomhet i tidlig fase. Arealet her vil være avhengig av endelig plassering av 

anlegget. Ved en plassering nær Forskningsparken, vil arealene til inkubator-virksomhet 

her kunne utnyttes i godt samspill med en ny fasilitet. 

 Organisering: Dette konseptet stiller særlige krav til styring. En vellykket oppbygging 

av tverrfaglig livsvitenskap krever i tillegg til bygg også gode organisatoriske grep som 

kan styre og skape konvergens mellom ulike disipliner. En videreutvikling av et 

tverrfakultært organ som MLSUiO kan være et egnet strategisk instrument som nettopp 

ivaretar nødvendig koordineringen i et nytt bygg mellom de naturvitenskapelige og 

medisinske fag. 

 

En illustrasjon som viser hvilke enheter som er tenkt inkludert i konvergenskonseptet er vist 

i figuren nedenfor: 

 

 

Figur 7 Oversikt over virksomheter med grensesnitt mot livsvitenskap, og hvilke virksomheter som er tenkt flyttet 

til nybygg i konvergenskonseptet 
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Alternativ 2 - Disiplinkonseptet med fokus på spissede fag, med variantene A og B 

Disiplinkonseptet er definert i to løsningsvarianter som vist i figurene nedenfor:  

 Variant A: Arealer for livsvitenskap i nybygg 

 Variant B: Arealer for livsvitenskap i ombygget kjemibygning 

 

 

Figur 8 Prinsippiell skisse over-alternativ 2A – Disiplinkonseptet variant A 

 

Figur 9 Prinsippiell skisse over-alternativ 2B – Disiplinkonseptet variant B 

Det sentrale i dette konseptet er å utvikle fagspesialiteter og gi utdanning innen de enkelte 

disipliner med stor faglig dybde. Hovedhensynet er at disiplinene skal sikres en positiv 

utvikling. Tverrfagligheten ivaretas gjennom temporære prosjekter som ikke vil kreve egne 

bygninger.  

Alternativet skal sikre at disiplinene kjemi og farmasi får videre utvikling, uten avbrudd i 

virksomheten. For livsvitenskapene kan både nybygg og eller i kombinasjon med 

renovering av eksisterende bygningsmasse vurderes. Avansert vitenskapelig utstyr må 

plasseres nær de fagmiljøene som bruker de mest, men dette kan gjerne være på ulike 

steder. Dette ansees som viktigere enn å unngå duplisering av utstyr. Det vil være mindre 

krav til samlokalisering i et slik distribuert konsept. 
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 Faglig innretning: Her står disiplinene i fokus. Her gjelder det å utvikle løsninger for de 

behovene som er beskrevet foran på måter som styrker kjemi og farmasi som 

selvstendige disipliner. Livsvitenskapene for øvrig må tilsvarende styrkes gjennom 

egnede tiltak. Alle vil ha behov for nye og forbedrede fasiliteter tilpasset hver enkelt 

disiplin. Tverrfaglighet ivaretas på prosjektbasis uten at dette hensyn er førende for 

innretning av fasilitetene. 

 Fokus på kvalitet: Det stilles høye faglige kvalitetskrav og det velges ut noen få 

spesialiteter hvor universitetet kan være ledende. SFF ordningen egner seg for å dyrke 

frem de aller beste spissene ved et universitet. Forskningen må være sterkt fokusert for 

å slå gjennom internasjonalt. Samfunnet har behov for dyktige fagspesialister med 

dybdekunnskap. 

 Avansert vitenskapelig utstyr nær eierne: Her vektlegges at plassering av avansert 

vitenskapelig utstyr må bestemmes primært av hvor den faglige kompetansen er 

plassert. Dette er viktigere enn en samlet lokalisering. 

 Internasjonal attraktivitet: Høy faglig standard er en nøkkel for at nasjonale fagmiljøer 

blir interessante for utenlandske forskere og studenter. 

 Stabil struktur: Gjennom å satse primært på disiplinene videreutvikler man en 

innretning på universitetet som har en lang og robust historie og som utgjør grunnvollen 

i UiOs nåværende forskning og undervisning. Sjansen for å mislykkes er liten.  

 Effektivisering av undervisning: Moderne undervisningsfasiliteter vil kunne 

effektivisere undervisningen der gamle og uegnede rom i dag brukes. Særlig gjelder 

dette farmasi. 

 Innovasjonskultur: Disiplinkonseptet vil øke innovasjonspotensialet gjennom at det 

fokuseres på noen få spesialiteter hvor man, gjennom å være verdensledende på 

kunnskap, også kan få frem innovasjoner hvor ingen kan utkonkurrere UiO. Konkret må 

også dette konseptet legge til rette for kontakt med nasjonale og internasjonale 

innovasjonsbedrifter gjennom dedikerte arealer for næringssamarbeid og 

inkubatorvirksomhet. 

 Organisering: Dette konseptet kan styres gjennom de strukturer som i dag er etablert. 

 

En illustrasjon som viser hvilke enheter som er tenkt inkludert i disiplinkonseptet er vist i 

figuren nedenfor: 
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Figur 10 Oversikt over virksomheter med grensesnitt mot livsvitenskap, og hvilke virksomheter som er tenkt 

flyttet til nybygg i disiplinkonseptet. 

2.3 Lokalisering av alternativene 

Figuren nedenfor viser mulig lokalisering av alternativene. I 0 og 0+ alternativene vil dagens 

bygninger brukes, men for konvergenskonseptet og disiplinkonsept A er planlagt 

lokalisering i Gaustadbekkdalen. I disiplinkonsept B vil også en del av dagens lokalisering 

(kjemisk institutt) benyttes.  
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Figur 11 Kart over Blindernområdet som viser hvor de ulike alternativene er planlagt lokalisert (nybygg/ 

rehabiliterte bygg er vist i rødt) 

2.4 Tidsplaner  

Nedenfor vises fremdriftsplaner for prosjektering og flytting for alternativene. 

 

Figur 12 Fremdriftsplaner for de ulike alternativene som viser tidsfaser for prosjektering og bygging 

0-alternativet 

Det forutsettes at nødvendige oppgraderinger kan gjøres uten utflytting i stor grad eller at 

store omrokeringer trengs iverksettes. 
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Det antas at det vil være behov for å gjøre utbedringer (prosjektering og bygging) mer eller 

mindre kontinuerlig fram til forventet ferdigstillelse av et nybygg for livsvitenskap inklusive 

kjemi og farmasi, alternativt et nybygg for kjemi og farmasi, dvs. fram til 2020. 

Alternativ 0+, Rehabilitering av eksisterende lokaler 

Alternativet innebærer full teknisk oppgradering og påkrevde funksjonsendringer i arealer 

som disponeres av kjemi, farmasi og livsvitenskapsforskning. 

Framdriftsplanen viser prosjektering i 2013 – 2015 og bygging i 2016 – 2022. I 

prosjekteringsperioden er inkludert kvalitetssikring 2 (KS2) og fremming av prosjektet 

overfor Stortinget for å framskaffe byggebevilgning. 

Bygging må skje etappevis i kjemibygningen, i farmasibygningen og i arealene for 

livsvitenskap. Virksomheten vil måtte flyttes midlertidig til brakkebygg, som forutsettes er 

mulig å etablere i nærheten av virksomheten. Byggeperioden vurderes til ca. 7 år med 

ferdigstillelse til 2023. 

Alternativ 1, Konvergenskonseptet med høy grad av integrasjon 

Det antas at prosjektering vil pågå fra 2013 til og med 2016, dvs. plan- og 

designkonkurranse, skisseprosjekt, forprosjekt, KS2 og fremming av prosjektet for å 

framskaffe byggebevilgning. Det antas en byggeperiode på 3 år, inklusive anbudsperiode, 

med ibruktakelse fra 2020. 

Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og livsvitenskapsvirksomheten vil holde til hvor de er 

i dag inntil overflytting til nybygget kan skje. Etterbruk av lokaler for livsvitenskap kan ikke 

redegjøres for i detalj ettersom det ikke er tatt endelig beslutning om hvilke sentre som skal 

inn i nybygget. Nye sentre vil også oppstå i perioden fram til nybygget kan tas i bruk.  

Det antas at ibruktakelse kan skje fra 2020. 

Alternativ 2A, Disiplinkonseptet med fokus på spissede fag. Nybygg for livsvitenskap 

Antatt framdrift går fram av foranstående plan for prosjekteringsaktiviteter som for 

konvergenskonseptet. 

I likhet med konvergenskonseptet vil Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og 

livsvitenskapsvirksomheten holde til hvor de er i dag inntil overflytting til nybyggene kan 

skje, som antas fra 2020. 
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Alternativ 2B, Disiplinkonseptet med fokus på spissede fag. Livsvitenskap i 

Kjemibygningen 

Prosjekteringsaktiviteter som for Alt. 1 og 2A. Ombygging av kjemibygningen for 

livsvitenskap kan for dette alternativet ikke starte før Kjemisk institutt har flyttet til nybygg, 

som antas fra 2020. Velges alternativ 2B, antas at varigheten for en slik utbedringsperiode 

for eksisterende livsvitenskapsarealer blir fram til 2023. 

Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt vil holde til hvor de er i dag inntil nybygg for kjemi 

og farmasi er ferdigstilt. 

Virksomheten for livsvitenskap må holde til hvor den er i dag inntil ombygging av 

Kjemibygningen for livsvitenskap er ferdig, som antas til 2023. 

Omfang av nødvendige utbedringer i dagens lokaliteter blir større i dette alternativet enn i 

alt. 1 og alt. 2A grunnet den lange perioden fram til nye lokaler for livsvitenskap er etablert. 

2.5 Oppfyllelse av mål og krav 

Målhierarkiet 

Det er beskrevet ett samfunnsmål og fire effektmål. Indikatorer for oppnåelse av 

effektmålene er beskrevet og kvantifisert.  

 “Investeringstiltaket skal - gjennom tidsriktige lokaler – sikre Norge internasjonal 

konkurransekraft innen livsvitenskap i minst et 30 års perspektiv”. 

 

Investeringsprosjektet er en forutsetning for å kunne realisere samfunnsmålet. Når konsept 

er valgt, vil universitetet endre/ tilpasse instituttenes organisasjonsstruktur, slik at styring og 

ledelse - herunder forskningsledelse - kan optimalisere effektene for forskning og 

utdanning.  

Samfunnsmålet ble drøftet i et bredt sammensatt scenarioseminar i regi av 

Kunnskapsdepartementet i januar 2010, hvor blant følgende forhold ble trukket frem av de 

enkelte arbeidsgruppene: 

Det en generell oppfatning at flerfaglighet og tverrfaglighet ville være enda mer 

fremtredende i forskning og utdanning i fremtiden. Det ble vist til de siste 10-15 

årenes forskning hvor forskningsresultater er en gevinstrealisering av samarbeid 

mellom ulike fagmiljøer. En gruppe karakteriserte tverrfaglighet som en forutsetning 
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for å løse fremtidens nasjonale utfordringer, som dels vil være av global karakter. 

Alle mente at tverrfaglighet og flerfaglighet var viktig for den videre utviklingen av 

Life Science som fagområde.  

Forskning innen farmasi, kjemi, molekylær biomedisin i samspill ble påpekt som 

viktig. Det ble også trukket frem at også andre fagdisipliner kan bli en del av Life 

Science feltet i fremtiden. Gjennom fleksible og dynamiske miljøer har ukjente 

koblinger og kombinasjoner av samarbeid oppstått. En gruppe påpekte at “cluster-

tenkning”, altså klyngetenkning, er en forutsetning ettersom innovasjon som regel 

ikke skjer fra intet, men fra allerede eksisterende miljøer. 

Den fremtidige organiseringen av fagområdene ved universitetet er preget av en 

betydelig grad av dynamikk og fleksibilitet. En gruppe mente at ressursene i 

fremtiden må utnyttes optimalt gjennom felles infrastruktur; optimalisering av 

forskningsressursene og utvisking av rigide instituttgrenser. 

Fleksibilitet og tverrfaglighet er gjensidig koblet. De beste forskerne trekker veksler 

på mange faggrupper. Dette innebærer mye større fleksibilitet. Det vil si at 

forskningsgrupper oppstår og nedlegges. Ledelsen må legge forholdene til rette for 

å være dynamiske. Dette kan innebære å bryte opp grensene mellom fagene. Dette 

er et tema som vil bli viktig i den videre strategidiskusjonen. 

 

Strategidokumentet (avsnitt 2.8) definerer målsettinger knyttet til 1) Forskning, 2) 

Utdanning, 3) Innovasjon og 4) Infrastruktur. 

Vurdering av alternativenes måloppnåelse  

Konvergenskonseptet ligger tettere opp mot samfunnsmålet om økt satsing på 

livsvitenskap. Bygget i seg selv bidrar ikke til tverrfaglighet og oppnåelse av effektmålene, 

med forutsatt at det gjennomføres nødvendige tilpasninger og endringer i universitetets 

styring og ledelse av instituttene, vil konvergenskonseptet kunne gi bedre uttelling for 

forskning og utdanning av kandidater.  

I likhet med oppnåelsen av samfunnsmålet, er det for oppnåelse av de fire effektmål mange 

andre aspekter som avgjør om man oppnår disse. Bygget i seg selv bidrar ikke 

nødvendigvis til tverrfaglighet og oppnåelse av effektmålene. En referansesjekk mot 

følgende forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norden viser bl.a. at andre faktorer, 

spesielt knyttet til styring og organisering, spiller ofte en større rolle. 
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Det er flere aspekter knyttet til attraktivitet utover det bygningsmessige (og som er 

beskrevet av prosjektet) eksempelvis varemerke etter faglig utvikling, muligheter for 

ektefelle/samboer av tilflyttende forsker/student, mulighet for å gjøre en forskjell i samfunnet 

gjennom for eksempel enklere anvendelse/kommersialisering av forskningen og større 

eierskap (IPR) til forskningsresultater. 

Det virker derfor urimelig å skille mellom konseptalternativene i for sterk grad, da det er 

mange faktorer som påvirker oppnåelse av samfunns- og effektmål utenom bygg. De fleste 

effektmålene er videre vurdert under ikke-prissatte konsekvenser. 

Kravoppfyllelse 

I henhold til kravkapittelet er det definert følgende krav: 

Eiers krav: 

 Krav knyttet til funksjonalitet i byggeperioden 

 Krav knyttet til økonomi 

 Krav knyttet til lokalisering 

 

Brukers krav: 

 Krav knyttet til forskning (samfunnsmål, effektmål) 

 Krav knyttet til utdanning 

 Krav knyttet til innovasjon 

 Krav knyttet til infrastruktur 

 

Alternativ 0 og 0+ oppfyller ikke det siste kravet (krav til infrastruktur), det vil si krav til 

funksjonalitet og arealer som er definert i rom- og funksjonsprogram for tiltaket [10]. 

Arealbehov er basert på fremtidige prognoser for dimensjonering av studenter og ansatte 

(antall studenter i kjemi, farmasi og livsvitenskap er antatt å øke fra 955 i dag, til rundt 1300 

i 2020 og rundt 1500 i 2030).  

Krav knyttet til funksjonalitet i byggeperioden er spesielt komplisert og fordyrende for 

alternativ 0+ da forskning og undervisning må flyttes ut og inn av eksisterende arealer i 

flere omganger over en syvårsperiode.  

For øvrig er de fleste andre kravene drøftet og hensyntatt i kapittelet om ikke-prissatte 

effekter. 
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3 Evalueringskriterier i alternativanalysen 

3.1 Innledning 

Dette kapittelet dokumenterer hvordan evalueringskriteriene i alternativanalysen ble 

identifisert, gruppert og kategorisert.  

Evalueringskriteriene ble identifisert basert på innspill fra interessentene.  De identifiserte 

kriteriene ble deretter gruppert i hovedkriterier for å forhindre overlapp, redusere antallet 

kriterier og få en god balanse mellom kriteriene.  

Hovedkriteriene ble kategorisert som følger:  

 Prissatte effekter, det vil si effekter som kan prissettes i monetære størrelser. 

 Ikke-prissatte effekter, det vil si de nytteeffekter som en ikke har funnet faglig forsvarlig 

å verdsette i monetære størrelser. 

 Real-opsjoner, det vil si en mulighet som innehaver har til å foreta, avstå fra eller utsette 

en investering knyttet til realverdier. Analysen av realopsjoner vil si noe om 

alternativenes fleksibilitet i forhold til endringer i omgivelsene. 

 Fordelingsvirkninger, det vil si hvordan ulike grupper i befolkningen påvirkes av 

foreslåtte endringer. 

 

Generelt; forhold som vurderes som indifferente (dvs. ikke skiller mellom alternativene) 

vektlegges ikke videre i analysen. 

3.2 Identifisering av kriterier 

Identifisering av kriterier ble foretatt i utredningsgruppen, samt i et eget arbeidsmøte med 

utvalgte interessenter. Deltagelsen på møtene er vist i Vedlegg 1. Vedlegg 3 viser en full 

oversikt over identifiserte hovedkriteriene og innspillene fra interessentene. Følgende 

hovedkriterier ble identifisert: 

Prissatte effekter – behandlet i kapittel 4 

 PS 1 – Investeringskostnader 

 PS 2 – Driftskostnader 
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 PS 3 - Verdi av fraflyttede eiendommer 

Ikke-prissatte effekter – behandlet i kapittel 5 

 IPS 1 - Posisjon i og tilpasning til samfunnets/markedet behov 

 IPS 2 - Kvalitet på forskning, utdanning og innovasjon – Attraktivitet 

 IPS 3 - Kvalitet på forskning, utdanning og innovasjon - Tverrfaglighet, dynamikk og 

cluster- virkninger.  

 IPS 4 - Arbeidsforhold og undervisningsmetoder for studenter og ansatte. 

 IPS 5 - Muligheter som følge av kvalitet på infrastruktur. 

 IPS 6 – Ulemper under gjennomføring (som følge av manglende 

gjennomføringsfleksibilitet)  

Realopsjoner – behandlet i kapittel 6 

 Arealbehov og arealfleksibilitet 

 Tomteopsjoner – Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80 

 Fleksibilitet med hensyn til forsknings- og undervisningsmetoder 

 Gjennomføringsfleksibilitet 

 

Det ble i tillegg identifisert en del forhold som kan karakteriseres som grunnleggende 

målsettinger, men som ikke kan benyttes som evalueringskriterier. Det ble ikke identifisert 

relevante fordelingsvirkninger. 
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4 Prissatte effekter 

4.1 Innledning 

Dette avsnittet omhandler analysen av alle prissatte effekter. Analysens formål er å 

synliggjøre effekten av alle relevante samfunnsøkonomiske kostnader og inntekter knyttet 

til hvert alternativ sett i forhold nullalternativet. 

4.2 Kostnadsposter og estimater 

De tre overordnede prissatte effektene er brutt ned i åtte kostnadsposter. Listen under gir 

en kort beskrivelse av kostnadspostene. 

PS1 – Investeringskostnader 

 K1 Tomtekostnader: Omfatter kostnader til tomter og eiendomserverv, samt riving av 

eksisterende bygg. 

 K2 Byggekostnader: Omfatter kostnadene til nybygg og renovering av eksisterende 

bygninger. 

 K3 Utearealer og infrastruktur: Omfatter opparbeidelse av park/utomhus. 

 K4 Utstyr og inventar: Omfatter utstyr og inventar (brukerutstyr). Spesialutstyr for 

forskning er ikke medtatt. 

 K5 Flyttekostnader: Omfatter ekstraordinære kostnader til flytting og provisorier 

gjennom byggeperioden. 

PS2 – Driftskostnader 

 K6 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader: Omfatter kostnader til forvaltning, 

drift og vedlikehold av bygninger. Større oppgraderinger er ikke medtatt. 

PS3 – Verdi av fraflyttede eiendommer 

 K7 Restverdi fraflyttede arealer: Omfatter inntekter fra eiendommer som blir fristilt ved 

flytting til ny lokasjon. 
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 K8 Restverdi nybygg etter analyseperiode: Omfatter restverdibetraktninger på renoverte 

bygninger og nybygg ved analyseperiodens slutt. 

 

Det er benyttet to estimeringsteknikker for å estimere kostnader for kostnadspostene:  

 Rundsum – Kostnaden estimeres som en totalsum 

 Pris og mengde – Kostnaden beregnes basert på estimater på priser og mengder 

 

For estimering av rundsummer og priser er det brukt referanseprosjekter. Kapittel 4.3 under 

gir en beskrivelse av de referanseprosjektene som er benyttet. 

Mengder baserer seg på programmerte nettoarealer, og er omregnet til bruttoarealer ved 

bruk av brutto-nettofaktorer. Programmerte nettoarealer er fremkommet ved prognoser for 

dimensjonerende antall ansatte og studenter. Kapittel 4.4 under gir en beskrivelse av 

arealer for alternativene. 

Detaljer rundt de enkelte kostnadspostene og utregninger er beskrevet i Vedlegg 1. 

Tabellen under gir en overordnet fremstilling av kostnadsestimatene. 

 

 

Tabell 1 Kostnadsestimater, medio 2011-kroner, millioner kroner 
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4.3 Referanseprosjekter 

For innhenting av priser er det tatt utgangspunkt i referanseprosjekter. Listen under gir en 

oversikt over referanseprosjektene. 

 KS1 Kulturhistorisk museum 

 KS1 Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer 

 KS1 Brønnøysundregistrene 

 KS2 Domus Medica 

 Alternativanalyse Nasjonalmuseet 

 Erfaringstall Statsbygg IFI2 

 Erfaringstall Statsbygg Campus Ås 

 Erfaringstall Statsbygg Odontologisk fakultet 

 Skisseprosjekt 2 Statsbygg 

 

Prisene fra referanseprosjekter er prisjustert til medio 2011-kroner, og fratrukket 

merverdiavgift hvor relevant. Detaljerte beskrivelser av erfaringstall per kostnadspost er gitt 

i Vedlegg 1. 

4.4 Valgte arealer for alternativene 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over valgte arealer per alternativ – nettoprogramareal 

(NPA), brutto-nettoprogramareal faktorer (B/NPA) og bruttoareal (BTA). Det er tatt 

utgangspunkt i at alle hovedalternativene skal ha samme ambisjonsnivå og funksjonalitet. 

Bruttoarealene er utgangspunktet for de økonomiske beregningene. Underlaget og kildene 

bak nettoprogramareal for alternativene er gitt av romprogrammet som igjen er 

dimensjonert etter prosjekterte antall ansatte og studenter i tidsrommet. 
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Tabell 2 Arealer i alternativene 

Det er kun hovedalternativene (alternativ 1, 2A og 2B) som innfrir det dimensjonerte 

arealbehovet gitt av prognosene for antall ansatte og studenter. Et eventuelt omfang av 

behov for å leie tilleggsarealer i 0-alternativet og alternativ 0+ er ikke beregnet.  

Tabellen under viser fordeling mellom bruttoarealer for nybygg og renovering i 

alternativene. 

 

 

Figur 16 Fordeling mellom nybygg og renovering 

Det er foretatt en referansesjekk ved tre andre universiteter i Norden (NTNU, Lunds 

Universitet og Københavns Universitet). Det er tatt utgangspunkt i arealer fra Alternativ 1 

Konvergenskonseptet. Referansesjekken viser at dimensjoneringen av arealer kan sies å 

være rimelig ut i fra en sammenligning på overordnet nivå. Tabellen under oppsummerer 

nøkkeltallssammenligningen. 
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Tabell 3 Sammenligning av nøkkeltall med referanseprosjekter 

4.5 Usikkerhetsanalyse  

Behandling av risiko i analysen av de prissatte effektene gjøres ved å benytte 

forventningsverdier for beregning av netto nåverdi for alternativene. Forventningsverdier 

beregnes6 ut i fra anslag for optimistisk, mest sannsynlig og pessimistiske verdier for 

estimatusikkerheten og fire identifiserte overordnede usikkerhetsdrivere. Nedenfor følger en 

kort beskrivelse av usikkerhetsdriverne. 

 U0 Estimatusikkerhet: Omfatter usikkerhet knyttet til foreløpige estimater, 

detaljeringsnivå og bruk av nøkkeltall 

 U1 Omfangsstyring og ambisjonsnivå: Omfatter usikkerhet knyttet til avklaring av 

endelig arealbehov samt fordeling og optimalisering av arealer mellom instituttene og 

forskningsenhetene. Usikkerhetsdriveren omfatter også ambisjonsnivå og eventuelle 

krav (reguleringskrav og andre myndighetskrav, tekniske krav) som kan påvirke 

kvaliteter eller tekniske løsningsvalg 

 U2 Prosjekteierstyring: Omfatter usikkerhet knyttet til valg av gjennomføringsmodell og 

av prosjektorganisasjon. Driveren omfatter i tillegg prosjekteiers evne til å styre innhold i 

prosjektet, utarbeide og følge opp prosjektmål, samt sikre ressurstilgang både finansielt 

og organisatorisk 

 U3 Markedsusikkerhet: Omfatter generell usikkerhet knyttet til markedet, primært 

bygg/anlegg, men også tilgang på andre ressurser 

 U4 Prosjektgjennomføring: Omfatter usikkerhet knyttet til prosjektledelse, styring og 

oppfølging av gjennomføringsstrategier, koordinering av grensesnitt og entrepriser 

                                                
6
 Beregningen gjøres som en Monte Carlo-simulering, jf Vedlegg 5 
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Forutsetninger for usikkerhetsanalysen og usikkerhetsvurderinger er beskrevet i Vedlegg 5. 

4.6 Resultater  

Figuren under viser de forventede nåverdiene for de tre prissatte effektene 

investeringskostnader, driftskostnader og restverdier (absoluttverdier, ikke fratrukket 0-

alternativet) for hvert alternativ. 

 

 

Figur 18 Forventet nåverdi for investeringskostnader, driftskostnader og restverdier i alternativene, medio 2011-

kroner, millioner kroner 

Figuren nedenfor viser forventet netto nåverdi for levetidskostnader (investerings- og 

driftskostnader samt restverdier) fra analysen av de prissatte effektene (kostnadsposter) 

inkludert usikkerhet (usikkerhetsdrivere) og skattekostnad. Alle alternativene er fratrukket 0-

alternativet og alternativet med den høyeste nåverdien (i figuren alternativet med den 

minste negative nåverdien), er det beste alternativet med hensyn til de prissatte effektene. 
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Figur 19 Forventet nåverdi for alternativene fratrukket 0 alternativet, medio 2011-kroner, millioner kroner 

Tabellen under viser de forventede nåverdiene for levetidskostnader (investerings- og 

driftskostnader samt restverdier) per kvadratmeter bruttoareal (BTA). Videre er det også vis 

verdier for kun investeringskostnader. 

 

 

Tabell 4 Forventet nåverdi per brutto kvadratmeter, medio 2011-kroner 
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Figuren under viser de forventede nåverdiene for kostnadspostene (absoluttverdier, ikke 

fratrukket 0-alternativet) for hvert alternativ. Inntektspostene er positive verdier, mens 

kostnadspostene har negative verdier. 

 

 

Figur 21 Forventet nåverdi for kostnadspostene i alternativene, medio 2011-kroner, millioner kroner 

Usikkerheten i alternativene beskrives ved forventede verdier for 10-prosentilen (P10), 90-

prosentilen (P90) og standardavviket. Spennet i forventede verdier mellom 10-prosentilen 

og 90-prosentilen og størrelsen på det relative standardavviket (standardavvik i prosent av 

forventningsverdi) gir spredningen på usikkerheten i alternativene. Et alternativ med stort 

spenn og høyt relativt standardavvik har mer usikkerhet enn et alternativ med lavere spenn 

og relativt standardavvik. 

Figuren under viser forventet netto nåverdi, 10-prosentilen (P10), 90-prosentilen (P90), 

usikkerhetsspennet P90-P10 og standardavviket for hvert alternativ. 
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Tabell 5 Usikkerhet i alternativene, medio 2011-kroner, milliarder kroner 

Usikkerhetsprofilen (tornadodiagram) er en rangert liste over de usikkerhetene som bidrar 

mest til den totale usikkerheten (andelsmessig bidrag til den totale variansen) i 

alternativene sine forventede netto nåverdier. Tornadodiagrammene for de ulike 

alternativene er vist i Vedlegg 5.  

Usikkerheten er normalt stor i forhold til det den skal være på dette tidspunktet (KS1-

beslutning) av prosjektet.  

I sensitivitetsanalyser der diskonteringsrente, byggekostnadsvekst og analyseperiode er 

variert beholder alternativene sine rangeringer ved alle variasjoner. Detaljer fra analysene 

er beskrevet i Vedlegg 5. 

4.7 Konklusjon – Prissatte effekter 

Analysen av de prissatte effektene viser at full rehabilitering av dagens lokaler (Alternativ 

0+) har en forventet investeringskostnad på rundt 2 milliarder kroner. Et nybygg for 

konvergenskonseptet eller disiplinkonseptet vil koste fra 3,3 til 3,6 milliarder kroner i 

investeringskostnad. Av hovedalternativene kommer Alternativ 1 Konvergenskonseptet best 

ut, men på dette plannivået med den beheftede usikkerheten kan det ikke gis noen klar og 

tydelig konklusjon.  
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Levetidskostnader (investerings- og driftskostnader samt restverdier) i et 50-års perspektiv 

varierer fra 1,5 til 5,0 milliarder kroner. 0 og 0+ alternativene ligger lavest fordi arealene er 

mindre (27 % lavere enn i Alternativ 1) mens Alternativ 1 ligger noe lavere enn Alternativ 2A 

og 2B. 

Den samlede rangeringen av alternativene basert på de prissatte effekter framkommer i 

følgende tabell.  

Oppsummering prissatte effekter 0-alt. Alt. 0+ Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B 

Levetidskostnader 1 2 3 4 5 

     herav investeringskostnader 1 2 3 5 4 

Samlet rangering 1 2 3 4 5 

Tabell 6 Rangering av alternativer i forhold til prissatte effekter 

Det er viktig å bemerke at det er kun hovedalternativene (alternativ 1, 2A og 2B) som 

oppfyller arealbehovet gitt prognosene for dimensjonerende antall. Kostnader for leie av 

eventuelle tilleggsarealer i Alternativ 0+ er ikke medtatt, da behovet ikke er anslått og leie 

av tilleggsarealer ikke inngår i definisjonen av alternativet. 

Usikkerheten er vurdert som lavere (lavere standardavvik) i 0+ alternativet enn i 

hovedalternativene på grunn av at omfang og ambisjonsnivå er i stor grad gitt ved 

eksisterende bygningsmasse. For hovedalternativene er usikkerheten vurdert til å være 

relativt lik mellom alternativene.  

De største usikkerhetene er i tillegg til estimatusikkerheten, U1 Omfang og ambisjonsnivå, 

U3 Markedsusikkerhet og U2 Prosjekteierstyring. For Alternativ 0+ er usikkerheten knyttet 

til U1 Omfang og ambisjonsnivå lavere. 
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5 Ikke-prissatte effekter  

5.1 Innledning 

Dette kapittelet omhandler en analyse av de ikke-prissatte effektene, det vil si de 

nytteeffekter som en ikke har funnet faglig forsvarlig å verdsette i kroner. 

Valget mellom konvergens og disiplin i hovedsak er et strategisk retningsvalg for UiO, og 

det er utfordrende å vurdere de ikke-prissatte effektene på en objektiv måte i en 

samfunnsøkonomisk analyse. Blant annet vil suksess innenfor begge alternativene også 

avhenge av andre faktorer enn påvirkningene fra et investeringsprosjekt; eksempelvis 

organisering, ledelse, kultur og ressurser. 

Med bakgrunn i innspillene og diskusjonene på arbeidsmøtet med referansegruppen, samt 

resultatene fra referansesjekken, står Metier imidlertid igjen med to klare inntrykk: 

 Det er et ønske om en større satsning innen livsvitenskap. 

 Man har tro på at det vil komme mer resultater og nyvinning - samfunnsmessig nytte - ut 

av forskning på tvers av disipliner enn innenfor disiplinene.  

 

Referansegruppen og referanseprosjektene, som er valgt ut av KD og UiO, synes å være 

godt sammensatt til formålet. Man bør likevel ta forbehold om at gruppen ikke er 

tilstrekkelig representativ i et samfunnsmessig perspektiv.  
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5.2 Vurdering  

Tabellen nedenfor angir vurderinger av de ikke-prissatte effekter i henhold til 

konsekvensskalaen som er angitt ovenfor.  

Hovedkriterier Alt. 

0+ 

Alt. 

1 

Alt. 

2A 

Alt. 

2B 

Merknad 

IPS 1 - Posisjon i og tilpasning 

til samfunnet/markedets 

behov 

Dette handler behovet for en 

satsning innen livsvitenskap 

og arealmessig underdekning 

i forhold til behov.  

0 ++++ +++ ++ Det er behov for en større satsning innen 

livsvitenskap. 

Behovsanalysen dokumenterer en stor 

arealmessig underdekning i dagens lokaler. 

Konvergensalternativet vil gi de beste 

forholdene for livsvitenskap. 

Nybygg vil gi en signaleffekt i samfunnet. 

IPS 2 - Kvalitet på forskning, 

utdanning og innovasjon – 

Attraktivitet 

Dette handler om evnen til å 

tiltrekke seg de beste folkene 

nasjonalt og internasjonalt. 

+ +++ +++ ++ Rehabiliterte bygg vil gi økt attraktivitet.  

Nybygg vil gi ytterligere attraktivitet 

Det er ikke grunnlag for å angi forskjell mellom 

Konvergens og Disiplin. 

IPS 3 - Kvalitet på forskning, 

utdanning og innovasjon - 

Tverrfaglighet, dynamikk og 

cluster- virkninger.  

Dette handler om bl.a. at 

sterke miljøer er 

selvforsterkende. 

0 +++ ++ ++ Grunnforutsetning: det vil komme mer resultater 

og nyvinning - samfunnsmessig nytte - ut av 

forskning på tvers av disipliner enn innenfor 

disiplinene 

IPS 4 - Arbeidsforhold og 

undervisningsmetoder for 

studenter og ansatte. 

Dette handler om de fysiske 

lokalenes påvirkning på 

arbeidsmiljø og arbeidsformer. 

++ ++++ ++++ +++ Løser prosjektutløsende behov innenfor helse, 

miljø og sikkerhet og moderne 

laboratoriefasiliteter. 

Arbeidsforholdene vil bli vesentlig bedre enn i 

dag i alle alternativene.  

Rehabiliterte arealer vil imidlertid gi reduserte 

fleksibilitet mht. undervisningsmetoder 

sammenlignet med nybygg. 
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Hovedkriterier Alt. 

0+ 

Alt. 

1 

Alt. 

2A 

Alt. 

2B 

Merknad 

IPS 5 - Muligheter som følge 

av kvalitet på infrastruktur. 

Dette handler i hovedsak om 

effekten av kvaliteten på 

spesiallokaler/-funksjoner og 

utstyr. 

++ +++ +++ ++ Et investeringsprosjekt vil gi et løft. 

Eksisterende lokaler vil gi begrensninger til tross 

for rehabilitering. 

Det er ikke grunnlag for å angi forskjell mellom 

Konvergens og Disiplin. Det legges til grunn at 

man også i Disiplin-alternativet kan organisere 

seg på en god måte med hensyn til bruk av 

infrastruktur. 

Kostnadskonsekvensene synliggjøres i den 

prissatte delen av analysen. 

IPS 6 – Ulemper under 

gjennomføring 

Dette handler om 

driftsulemper som følge av 

gjennomføringen av 

utbyggingsprosjektet 

÷÷ 0 0 ÷ Rehabilitering av eksisterende lokaler under full 

drift vil innebære driftsforstyrrelser pga. 

kompliserte faseplaner, flere flyttinger, lengre 

gjennomføringstid, provisorier og det er uklart 

om man vil kunne opprettholde 

spesialfunksjonene (laboratorier m.m.) fullt ut. 

I alternativ 2B antas ulempene å bli mindre ved 

at man vil kunne nyttiggjøre seg nybygget til 

provisorium. 

Tabell 7 Vurderinger av ikke-prissatte effekter 

5.3 Konklusjon – Ikke-prissatte effekter 

Den samlede rangeringen av alternativene basert på de ikke-prissatte effekter framkommer 

i følgende tabell.  
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Ikke-prissatte effekter 0-alt. Alt. 0+ Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B 

Posisjon og tilpasning til samfunnets/markedets behov 4 4 1 2 3 

Forskning – attraktivitet 5 4 1 1 3 

Forskning – utdanning og innovasjon 4 4 1 2 2 

Arbeidsforhold og undervisningsmetoder 5 4 1 1 3 

Muligheter som følge av kvalitet på infrastruktur 5 4 1 1 3 

Ulemper under gjennomføring 1 5 1 1 4 

Samlet rangering 5 4 1 2 3 

Tabell 8 Rangering av alternativer i forhold til ikke-prissatte effekter 

Rangeringen viser at konvergensalternativet (Alternativ 1) kommer best ut. 

Hovedbegrunnelsen for rangeringen er mellom konvergensalternativet og 

disiplinalternativene (Alternativ 2) er: 

 Grunnforutsetning: det vil komme mer resultater og nyvinning - samfunnsmessig nytte - 

ut av forskning på tvers av disipliner enn innenfor disiplinene.  

 Det er behov for en større satsning innen livsvitenskap. Konvergensalternativet vil gi de 

beste forholdene for livsvitenskap. 

 

Hovedbegrunnelsen for forskjellen mellom 0-alternativet og Alternativ 0+ er: 

 Rehabiliterte lokaler vil bidra til attraktivitet og dermed økt mulighet for å tiltrekke seg de 

beste folkene. 

 Rehabiliterte lokaler vil gi bedre arbeidsforhold for studenter og ansatte. 

 Rehabiliterte lokaler vil gi høyere kvalitet på infrastrukturen brukt til forskning.  

 Selve rehabiliteringen vil medføre driftsulemper i prosjektperioden. 

 

Hovedbegrunnelsen for forskjellen mellom 0-alternativet og Alternativ 0+ på den ene siden 

og utbyggingsalternativene (alternativ 1, 2A og 2B), er arealmessig underdekning i dagens 

lokaler i forhold til det definerte behovet. 
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Hovedbegrunnelsen for forskjellen mellom rehabiliterte bygg (Alternativene 0+ og delvis 2B) 

og nybygg (alternativene 1, 2A og delvis 2B) er: 

 Nybygg vil gi ytterligere attraktivitet. 

 Nybygg antas å gi en større signaleffekt i samfunnet.  

 Nybygg vil gi ytterligere bedre arbeidsforhold og gi fleksibilitet med hensyn til 

undervisningsmetoder. 

 Nybygg vil gi ytterligere høyere kvalitet på infrastrukturen brukt til forskning.  
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6 Analyse av realopsjoner og fleksibilitet 

6.1 Innledning 

En analyse av realopsjoner og verdien av fleksibilitet i en nytte-kostnadsanalyse av et 

investeringsprosjekt er relevant dersom investeringen kan utsettes, da det finnes 

prosjektspesifikk usikkerhet som vil bli kjent på et senere tidspunkt og investeringen er 

irreversibel.  

I Finansdepartementets ”Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser” er det beskrevet fire 

typer realopsjoner:  

1. Opsjonen på å vente og se før det investeres er relevant der det er usikkerhet om 

nyttevirkningene av tiltaket, og der de forventede gevinstene som går tapt ved en 

utsettelse er begrensede.  

2. Opsjonen på å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer eksisterer dersom det er 

mulig å gjøre investeringer som det kan bygges videre på (utvide) senere. En slik 

trinnvis gjennomføring kan fordyre prosjektet isolert sett på grunn av manglende 

utnyttelse av stordriftsfordeler i den første investeringsfasen, men merkostnadene vil i 

så fall kunne sees på som en forsikringspremie mot å være dårlig tilpasset en usikker 

fremtid.  

3. Opsjonen på å avslutte et tiltak er relevant der det er hensiktsmessig å analysere 

muligheten for å reetablere utgangssituasjonen, dersom ny informasjon skulle tilsi det.  

4. Opsjonen på å variere produksjonen eller produksjonsmetodene er et uttrykk for 

fleksibilitet, der investeringen åpner for at ulike metoder/innsatsfaktorer kan tas i bruk 

etter hvert som rammebetingelsene endrer seg. Fleksible utforminger kan også fordyre 

prosjektet initialt, men gevinsten er redusert risiko for at prosjektet er dårlig tilpasset 

fremtidige usikre faktorer.  

Identifiserte forhold 

Følgende opsjons- og fleksibilitetsforhold er identifisert (jf. kapittel 3): 

1. Arealbehov og arealfleksibilitet 

2. Tomteopsjoner – Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80 

3. Fleksibilitet med hensyn til forsknings- og undervisningsmetoder 



Alternativanalyse Livsvitenskap ved Universitet i Oslo  

 

 

Metier AS  47 

4. Gjennomføringsfleksibilitet 

6.2 Vurdering 

Arealbehov og arealfleksibilitet 

Arealbehov og arealfleksibilitet er både knyttet til “Opsjonen på å gjennomføre 

oppfølgingsinvesteringer (stegvise investeringer)” og “Opsjonen på å avslutte et tiltak”. 

UiO er en mangfoldig organisasjon, med store arealbehov og med en kontinuerlig vekst. 

Arealbehovet i prosjektet er på nåværende stadium beheftet med stor usikkerhet (jf. avsnitt 

4.5). Om lag 85 % av arealene fra behovsanalysen er generelle, fleksible arealer som kan 

benyttes av alle fagretninger. UiO leier i dag rundt 100 000 kvm (kilde: SSB) og det er 

behov for ledige lokaler i campusområdet på Blindern.  

Med bakgrunn i dette vurderes opsjonen på å avslutte tiltaket som lite relevant for dette 

prosjektet. Det er lite sannsynlig at nye forsknings- og undervisningsarealer blir irrelevante 

for UiO. 

For en framtidig utvikling av UiO vil det derfor høyst sannsynlig være opsjonen å kunne 

skaffe seg større arealer på riktig sted og til en rimelig pris som bør vektlegges. Dette kan 

gjøres på flere måter, bl.a.:  

 Legge til rette for arealeffektive løsninger (eksempelvis ikke faste plasser for de ansatte 

og at de samme arealene kan benyttes til flere formål). 

 Optimal arealutnyttelse av tomteopsjoner (jf. omtale nedenfor) 

 Legge til rette for å kunne foreta stegvise investeringer eller oppfølgingsinvesteringer for 

å utvide arealene. Det vil også være en verdi i å kunne foreta trinnvise investeringer 

tilpasset budsjettmessige skranker. 

 Eventuelt – hvis dette er økonomisk mest gunstig – bygge stort med en gang og leie ut 

arealer i en overgangsperiode. 

 Ha gode planer for utnyttelse av lokaler som fraflyttes. 

 

Dette vil være viktige forhold som bør vurderes uansett hvilket alternativ som velges, og 

som fordrer en god eier- og omfangsstyring i den videre gjennomføringen av prosjektet.  
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Tomteopsjoner – Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80 

Tomteopsjonene er knyttet til “Opsjonen på å vente og se før det investeres”.  

Alternativene som inneholder nybygg (alternativene 1, 2A og 2B) vil kreve frie tomtearealer. 

Man har et generelt ønske om at UiO i størst mulig grad utvikler seg innenfor campus-

området i aksen Blindern - Rikshospitalet. Det er begrenset tilgang til frie tomtearealer i og i 

nærheten av dette området. Selve Blindern-området gir begrensede muligheter på grunn av 

vernehensyn (jf. kravdokumentet).  

Tomten i Gaustadbekkdalen er blant de siste mulighetene for UiO for betydelig ekspansjon i 

campusområdet. Tomten i Sognsveien 80 representerer en tomtemulighet i nærheten av 

campusområdet. 

Metier mener det er viktig for UiO å gjøre en helhetsvurdering av fremtidig arealbehov, 

arealutnyttelse og tomtemuligheter (dvs. videreutvikle sin gjeldende masterplan). Basert på 

denne vurderingen bør UiO legge en strategi for arealbruk, samt å vurdere og å sikre seg 

de mest aktuelle tomteopsjonene for fremtiden. “Indrefileten”, tomten i Gaustadbekkdalen, 

bør utnyttes så godt som mulig. Det er derfor viktig å avklare om det er et 

livsvitenskapsbygg som gir den beste utnyttelsen av denne tomten. Etter vår oppfatning er 

beliggenheten mellom Rikshospitalet og Blindern egnet for et tverrfaglig fag som 

livsvitenskap med sterk tilhørighet til både medisin og andre fag.  

For øvrig vurderes denne opsjonen som lite relevant for å skille alternativene.  

Fleksibilitet med hensyn til forsknings- og undervisningsmetoder 

Dette er et eksempel på “Opsjonen på å variere produksjonen eller produksjonsmetodene”; 

i dette tilfellet UiOs produksjon, herunder forskning og undervisning. Byggets plassering, 

utforming og løsninger har stor betydning for muligheten til å kunne variere forskings- og 

undervisningsmetoder og tilpasse seg endringer i fremtiden.  

Eksisterende bygg gir en del begrensninger med hensyn til dette og det vil være kostbart å 

bygge inn ønsket fleksibilitet. Slik fleksibilitet er derfor rimeligst å legge til rette for i 

alternativer der det bygges helt nytt.  

Vi vurderer derfor at en slik opsjon i størst grad gjelder alternativet med størst grad av 

nybygging. Dette er vurdert og håndteres som en del av ikke-prissatt effekt “Arbeidsforhold 

og undervisningsmetoder for studenter og ansatte”. 
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Gjennomføringsfleksibilitet 

Dette er også et eksempel på “Opsjonen på å variere produksjonen eller 

produksjonsmetodene”, men her er det snakk om det fremtidige utbyggingsprosjektets 

produksjon og gjennomføring. 

Det vil være krevende å rehabilitere eksisterende lokaler samtidig som man skal ha en 

tilnærmet full drift i forskningen og undervisningen (jf. kravdokumentet). Et slikt prosjekt vil 

innebære kompliserte faseplaner, flere flyttinger, lengre gjennomføringstid, provisorier og 

det er også uklart om man vil kunne opprettholde spesialfunksjonene (laboratorier m.m.) 

fullt ut. Merkostnadene til dette er prissatt på overordnet nivå som en del av 

byggekostnadene i alternativ 0+ og alternativ 2B (jf. kapittel 4). Ulempene som ansatte og 

studenter får håndteres som egen ikke-prissatt effekt “Ulemper under gjennomføring” (jf. 

kapittel 5). 

6.3 Konklusjon - Realopsjoner 

Følgende opsjons- og fleksibilitetsforhold er identifisert og vurdert 1) Arealbehov og 

arealfleksibilitet, 2) Tomteopsjoner – Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80, 3) Fleksibilitet 

med hensyn til forsknings- og undervisningsmetoder og 4) Gjennomføringsfleksibilitet. 

De største opsjonsverdiene er knyttet til usikkerheten som ligger i fremtidig forsknings- og 

utdanningsbehov. Verdiene av opsjonene i nybygg-alternativene, der en har større 

muligheter til utvidelser og fleksibilitet både når det gjelder arealer, organisering, samt 

metoder for forsking og utdanning, vurderes å overstige opsjonsverdiene i 

rehabiliteringsalternativene. Disse opsjonene er vektlagt i analysen av de ikke-prissatte 

effekter. Ut over disse, bør ikke realopsjoner tillegges vekt ved rangeringen av 

alternativene. 

Alle forholdene gir imidlertid viktige føringer for prioritering etter konseptvalget i den neste 

fasen av prosjektet. 
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7 Konklusjon 

7.1 Vurdering av alternativenes måloppnåelse  

0-alternativet og alternativ 0+ anses ikke å kunne gi oppnåelse av samfunnsmål og 

effektmål.  

Konvergenskonseptet ligger tettere opp mot samfunnsmålet om økt satsing på 

livsvitenskap. Bygget i seg selv bidrar ikke til tverrfaglighet og oppnåelse av effektmålene, 

med forutsatt at det gjennomføres nødvendige tilpasninger og endringer i universitetets 

styring og ledelse av instituttene, vil konvergenskonseptet kunne gi bedre uttelling for 

forskning og utdanning av kandidater 

I likhet med oppnåelsen av samfunnsmålet, er det for oppnåelse av de fire effektmål mange 

andre aspekter som avgjør om man oppnår disse. Bygget i seg selv bidrar ikke 

nødvendigvis til tverrfaglighet og oppnåelse av effektmålene. En referansesjekk mot 

følgende forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norden viser bl.a. at andre faktorer, 

spesielt knyttet til styring og organisering, ofte spiller en viktig rolle. 

Det virker derfor urimelig å skille mellom konseptalternativene i for sterk grad, da det er 

mange faktorer som påvirker oppnåelse av samfunns- og effektmål utenom bygg. De fleste 

effektmålene er videre vurdert under ikke-prissatte konsekvenser. 

7.2 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alternativene 

At et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr at samfunnet som helhet er villig til å 

betale minst så mye som tiltaket koster. Den foreliggende samfunnsøkonomiske analysen 

er en såkalt kostnads-virkningsanalyse, dvs. en kartlegging av kostnader for ulike tiltak, 

men der effektene av tiltakene ikke er helt like. I en slik analyse kan en ikke uten videre 

velge det tiltaket med høyest netto nåverdi eller lavest kostnad.  

Ettersom nyttesiden ikke er kvantifisert som prissatte effekter, viser alle 

konseptalternativene en negativ netto nåverdi. Samtidig har alle alternativene en stor 

positiv virkning i forhold til 0-alternativet og gir en høy grad av måloppnåelse (med unntak 

av 0+ alternativet). Det er i tillegg viktig å merke seg at flere, trolig betydelige 

samfunnsøkonomiske effekter, er underkommunisert i den foreliggende nåverdiberegning. 

Særlig gjelder dette for forskningens og utdannings betydning for næringsliv og medisinsk 

behandling i helsevesenet.  
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En må her likevel overlate til beslutningstaker å gjøre den endelige avveiing mellom de 

prissatte og ikke-prissatte effektene i bedømmelsen om prosjektet er samfunnsmessig 

lønnsomt. 

7.3 Rangering av alternativene basert på den samfunnsøkonomiske analysen 

Alternativene varierer i forhold til netto nåverdi og graden av innfrielse av effektmål. Det er 

også ulike opsjonsverdier knyttet til fleksibilitet i alternativene. Men alternativene 

representerer i hovedsak to konseptuelle spørsmål for utbyggingen  

Alternativanalysen viser at Alternativ 1 gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet i hovedsak 

på grunn av:  

 Lavere investeringskostnad enn alternativ 2A og 2B som følge av noe redusert 
arealbehov 

 Lavere driftskostnader som følge av redusert areal og at en unngår duplisering av 
spesielle arealfunksjoner. 

 

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av rangeringen av alternativene fra kapittel Error! 

Reference source not found. og Error! Reference source not found. samt en samlet 

rangering av alternativene. 

Samlet rangering 0-alt. Alt. 0+ Alt. 1 Alt. 2A Alt. 2B 

Prissatte effekter 1 2 3 4 5 

Ikke-prissatte effekter 5 4 1 2 3 

Samlet rangering 5 4 1 2 3 

Tabell 9 Samlet rangering av alternativene  

7.4 Svar på de konseptuelle spørsmål 

Med bakgrunn i dette har man definert at alternativanalysen skal bidra til å besvare 

følgende konseptuelle spørsmål: 

 Hva er konsekvensene ved kun å innfri de prosjektutløsende behov med hensyn til 

manglende teknisk standard og krav til funksjonalitet og innemiljø?  

Svar: Full rehabilitering av dagens lokaler (Alternativ 0+) vil kreve investeringer på rundt 

2 milliarder kroner, samtidig som forskning og undervisning i rehabiliteringsperioden 

(som er beregnet til ca. 7 år) delvis vil måtte flytte rundt i midlertidige lokaler. Dette 
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fremstår som en tungvint og lite tilfredsstillende løsning, samtidig som den ikke løser 

fremtidige stipulerte arealbehov. 

 Hva er konsekvensene ved ulike strategiske vegvalg for satsning innen fagområdene 

(dvs. konvergens versus disiplin)? 

Svar: Konvergensalternativet fremstår som noe mindre kostnadskrevende enn 

disiplinkonseptet både i investeringskostnad og i langsiktige driftskostnader, samtidig 

som det rangeres foran disiplinkonseptet i forhold til de ikke-prissatte effekter. 

Konvergenskonseptet har høyere grad av måloppnåelse i forhold til samfunnsmål. 

 Hva er mulighetene for å realisere målene (herunder arealbehovet) ved bruk av 

eksisterende bygningsmasse (dvs. nybygg versus bruk av kombinasjoner av 

rehabilitering, leie og nybygg)? 

Svar: jf. innledningen 7.1. 

 Hva er videre de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved ulike lokaliseringer av 

eventuelle nybygg? Tiltenkte tomter i Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80 benyttes 

som referansetomter for nybygg. 

Svar: Jf. realopsjoner. Kan ikke besvares her, ut over at en man foretrekker 

Gaustabekkdalen innenfor Campus. Dette må det jobbes videre med. 
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Vedlegg 1. Møteoversikt og deltakere i prosessen 

Arbeidsmøter med utredningsgruppen og styringsgruppen 

Navn Organisasjon 19.8.11 5.9.11 12.9.11 

Leif J. Haugen UIO X   

Vibeke Alm UIO X X  

Odd Stokke Gabrielsen UiO X   

Guri Drottning Aarnes UiO X X  

Geir Solheim UIO  X  

Kristin Bauck UIO  X  

Bente Rønnestad KD X X X 

Knut Fjelvig KD X X  

Toril Johansson KD/styringsgruppen   X 

Karl Georg Øhrn KD/styringsgruppen   X 

Hilde Jerkøy Forskningsrådet/\styringsgruppen   X 

Maiken Englestad Helse- og omsorgsdep/styringsgruppen   X 

Espen Grubbmo Metier X X  

Sverre Haanes Metier X X X 

Lars Sunde Løseth Metier X   

Lars Stenberg Berg Metier  X  

Paul Torgersen Metier X X X 
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Arbeidsmøte med referansegruppe 19. september 2011 

Navn Organisasjon Stilling 

Paul Chaffey Abelia Administrerende direktør 

Hilde Jerkø Forskningsrådet Avdelingsdirektør for medisin, naturvitenskap og teknologi 

Ole Jørgen Marvik Innovasjon Norge Satsningsansvarlig Helse 

Jostein Christian Dalland Inven2 Administrerende direktør 

Knut Fjeldvig KD Førstekonsulent 

Bente Karin Rønnestad  KD Senior rådgiver 

Torkil Vederhus Matnat/UiO Student 

Tone Yrvum Oslo Cancer Cluster CEO 

Andreas Moan Oslo Universitetssykehus Direktør for innovasjon 

Odd Stokke Gabrielsen UiO Professor/Fagrepresentant i prosjektet 

Guri Aarnes UiO Prosjektet 

Paul Torgersen Metier Konsulent 

Sverre Haanes  Metier Konsulent 

Espen Grubbmo Metier Konsulent 

Geir Solheim UiO teknisk avd. Senioringeniør 

Helga Sagsveen UiO teknisk avd. Eiendomssjef 

Kristin Bauck UiO teknisk avd. Konsulent 

Vibeke Alm  UiO Forskningsadm. Seniorrådgiver  
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Vedlegg 2. Grunnlagsdokumenter 

[1] Rapport: Grunnlag for KS1 – Anlegg for livsvitenskap, inklusive kjemi og farmasi, 

ved UiO m/vedlegg, Kunnskapsdepartementet, 10. juni 2011 (per dags dato 

under revisjon med bakgrunn i arbeidet med referansesjekk og 

alternativanalysen). 

[2] Kravspesifikasjon og kontraktsspesifikasjon for rammeavtale: Kvalitetssikring av 

konseptvalg, samt styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt 

prosjektalternativ, Ref. jnr. 10/5153 C, Finansdepartementet, november 2010. 

[3] Veileder: Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser, Finansdepartementet, 

september 2005. 

[4] Rapport: Byggekostnadsutviklingen i Oslo/Akershus – Undervisningsbygg, 

Prognosesenteret, februar 2011 

[5] Rapport: St.meld. nr. 9 (2008-2009) 

[6] Nettside: http://www.ssb.no/kpi/ 

[7] Rapport: KS1 Kulturhistorisk Museum, Metier, november 2009 

[8] Rapport: Alternativanalyse Nasjonalmuseet, Metier, november 2008 

[9] Rapport: Høringsutkast KS1 Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst 

og digitaliseringsutfordringer, Terramar/Promis/Oslo Economics, august 2011 

[10] Rom- og funksjonsprogram, UiO: Forsknings- og undervisningsanlegg for kjemi, 

farmasi og biomedisin, ved Torstein Ramberg AS, Rambøll Norge AS, datert 

10.09 2008 

 

http://www.ssb.no/kpi/
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Vedlegg 3. Oversikt over identifiserte evalueringskriterier 

Hovedkriterier 
Kategori Kommentar/utdyping  

PS 1 – Investeringskostnader 

Byggekostnader 

Rehabiliteringskostnader 

Tomtekostnader 

Utstyrskostnader 

Flyttekostnader 

Provisorier 

Prissatt effekt  

PS 2 – Driftskostnader 

Bemanningsendringer som følge av alternativene 

Forvaltning, drift og vedlikehold av byggene i 

analyseperioden 

Praktisk drift og service 

Prissatt effekt UiO har ikke 

identifisert at 

alternativene vil gi 

ulikt 

bemanningsbehov. 

Kriteriet begrenses 

derfor kun til 

byggenes FDV-

kostnader. 

PS 3 - Verdi av fraflyttede eiendommer 

Verdi av fraflyttede eiendommer  

Restverdier 

Prissatt effekt  

IPS 1 - Posisjon i og tilpasning til samfunnets/markedet behov 

Ambisjonsnivå tilpasset samfunnets etterspørsel 

Tilpasning til prognoser for vekst 

Signaleffekter ovenfor samfunnet  

Utdanning som markedet etterspør og trenger 

Relevant innovasjonsaktør (utstyr, møteplasser, forsknings- 

og fagkvalitet) 

UiOs strategi fra bredde til styrke 

Nasjonal utdanningsstrategi/mangfold og arbeidsdeling  

Posisjonering, hva skal vi være best på i Norge 

Andre aktørers strategier og planer 

Ikke-prissatt 

effekt 
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Hovedkriterier 
Kategori Kommentar/utdyping  

IPS 2 - Kvalitet på forskning, utdanning og innovasjon – 

Attraktivitet 

God forskning (publisering, kommersialisering, relevans) 

Attraktivitet, tiltrekningskraft (forskere og studenter, 

innovasjon/næringsliv) 

Markedsføring og ranking 

Studentmiljø og rekruttering 

Entusiasme 

Ikke-prissatt 

effekt 

 

IPS 3 - Kvalitet på forskning, utdanning og innovasjon - 

Tverrfaglighet, dynamikk og cluster- virkninger.  

Formidlingssamarbeid (et større miljø kan bedre hjelpe til å 

formidle forskning) 

Komplekse problemer løses ikke innenfor en disiplin 

Rom (praktisk og organisatorisk) for faglig dynamikk og 

mobilitet 

27-Grensesprengende innovasjon som følge av 

tverrfaglighet 

31-Samspill mellom de andre aktørene (innovasjonsparken 

etc), finne sin plass i en større dynamisk helhet 

32-Fleksibilitet, dynamisk organisering, rotasjon 

40-Styrking og utvikling av cluster 

41-"Selvforsterkende positive spiraler", "fyrtårn" 

Ikke-prissatt 

effekt 

 

IPS 4 - Arbeidsforhold og undervisningsmetoder for studenter 

og ansatte. 

19-God utdanning (HMS-krav) 

33-Dagens situasjon ved kjemi (tidsperspektiv) 

38-Fleksibilitet mht. undervisningsmetoder 

Ikke-prissatt 

effekt 

 

IPS 5 - Muligheter som følge av kvalitet på infrastruktur. 

 18-Avansert forskningsinfrastruktur (flere kan dele) 

 26-Forskningsinfrastruktur (nasjonal rolle) 

 30-Kostnadseffektivitet på utstyr 

Ikke-prissatt 

effekt 
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Hovedkriterier 
Kategori Kommentar/utdyping  

IPS 6 – Ulemper under gjennomføring (som følge av 

manglende gjennomføringsfleksibilitet) 

Ulemper under gjennomføring  

Driftsforstyrrelser 

Drift på byggeplass 

Antall flyttinger 

Provisorier 

Kvalitet på provisorier 

Ikke-prissatt 

effekt 

Kostnader til 

provisorier er innbakt 

i byggekostnadene. 

RO 1 - Arealbehov og arealfleksibilitet 

Nok arealer til fremtidig utvikling og behov 

Moderne bruk av arealer 

Samme areal benyttes til ulike formål 

Realopsjon/ 

fleksibilitet 

Håndteres også som 

egen usikkerhet i den 

prissatte delen 

RO 2 - Fleksibilitet med hensyn til forsknings- og 

undervisningsmetoder 

Fleksibilitet, snu seg raskt ift. fremtiden/endringer 

Bruk av moderne forsknings- og undersvisningsmetoder 

Realopsjon/ 

fleksibilitet 
 

RO 3 - Tomteopsjoner – Gaustadbekkdalen og Sognsveien 80 

Mulig tomt i Gaustadbekkdalen 

Mulig tomt i Sognsveien 80 

En ny sammenhengende Campus i tilknytning til Blindern 

Korte avstander til Blindern og Rikshospitalet 

Ønsket om å være innenfor en helhetlig Campus 

Realopsjon/ 

fleksibilitet 
 

RO 4 - Gjennomføringsfleksibilitet 

Fleksibilitet i prosjektgjennomføringen 

Tid til gjennomføring 

Realopsjon/ 

fleksibilitet 
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Hovedkriterier 
Kategori Kommentar/utdyping  

Grunnleggende målsetting 

Innovativ forskning 

Opprettholde politiske føringer 

Knytning mellom innovasjon og forskning (bedre utnyttelse) 

- bli verdensledende 

Bedre sammenheng mellom forskning, formidling, 

undervisning og anvendelse 

Grunnleggende 

målsetting, ikke 

kriterium. 
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Vedlegg 4. Prissatte forhold 

Forutsetninger areal 

Arealbehovet baserer seg på følgende forutsetninger: 

 Arealbehovet i alternativene er basert på prognoser for dimensjonerende antall 

 Det er ikke vurdert usikkerhet i arealbehovet 

 Det er brukt brutto-nettofaktorer for omregning av programmert nettoarealer til bruttoarealer 

 Fordeling mellom arealtyper for arealer i eksisterende bygninger er basert på fordeling i Alternativ 1 Konvergenskonseptet 

 

Arealer er gjengitt i tabellen under: 
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Forutsetninger kostnadsposter 

De overordnede forutsetningene er gitt i kapittel 0. Videre tas disse forutsetningene: 

Generelle forutsetninger 

 UiO har ikke fremlagt grunnlag for økning i driftsbemanning for økte arealer, kostnader for økt bemanning ikke medtatt 

 Det er ikke tatt høyde for eventuelle merkostnader på grunn av manglende bevilgninger 

 Byggekostnadene er fordelt lineært over byggeperiodene i de ulike konseptene 

 

Spesielle forutsetninger for alternativene 

 For tomt (Sogn videregående skole) er det forutsatt riving av eksisterende bygningsmasse. Det å kostnadsberegne renovering antas å ligge 

utenfor definisjonen av alternativene 

 For Alternativ 2B Disiplinkonseptet (nybygg og renovering av kjemibygningen) er utendørsområdet satt likt som for Alternativ 1 

Konvergenskonseptet og Alternativ 2A Disiplinkonseptet (nybygg). Dette medfører at bygget i Alternativ 2B er lavere (lavere kote) 
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Tabellen under viser bruk av ulike faktorer per kostnadspost. 
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K1 Tomtekostnader  

K1 Tomtekostnader 

Beskrivelse av kostnadspost 

Omfatter kostnader til tomter og eiendomserverv, samt riving av eksisterende bygg. 
Det er totalsummen for tomtekostnader som er beregnet. 

Forutsetninger 

Areal for tomten i Gaustadbekkdalen er basert på planområdet på 84 dekar (Statsbygg - Gaustadbekkdalen, Grønn port til forksning på livets prosesser) 
Areal for tomten for Sogn videregående skole er basert på en tomtestørrelse på 56 mål. 
BTA for Sogn videregående skole er 63000m2 (http://www.asplanviak.no/index.asp?id=35546) 
Det er ikke tatt stilling til eventuell rennovering av eksisterende bygninger på Sogn videregående skole for bruk i konseptene. I analysehensende er det 
derfor forutsatt riving eksisterende bygg.  
 
Byggeområdet er 35000m2 for Gaustadbekkdalen, samme byggeområdeareal er brukt for tomten på Sogn videregående skole 

Referanser 

Tomtepris: KS1 Kulturhistorisk museum - Vestbanen 3300kr/m2 (fremforhandlet indeksert 2009-pris for offentlig kulturformål, eksl mva.) 
Tomtepris: KS1 Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer næringseiendom i byer 10000kr/m2 (2011, inkl mva.) 
Rivekostnader: KS1 Brønnøysundregistrene riving råbygg 1500kr/m2 (2010, inkl mva.) 
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K2 Byggekostnader  

K2 Byggekostnader 

Beskrivelse av kostnadspost 

Posten omfatter kostnadene til nybygg og renovering av eksisterende bygninger, inkluderer prosjekterings- og prosjektkostnader og uspesifisert. 
Prosjekteierkostnader er ikke medtatt. 
I kostnadsberegningen er total areal for nybygg (BTA) splittet i ulike typer (for beskrivelse av arealer, se romprogram):  
- spesialrom (kjernefasiliteter, spesialrom) 
- øvrige arealer (undervisning, generelle forskningsarealer, fellesfunksjoner for laboratorier, kontorer og møterom, fellesfunksjoner) 
- parkering  
Det er anslått kvadratmeterpriser for hver type areal. Kostnader for VVS og Elektro er innbakt i total kvadratmeterpris. Arealer med spesielle utfordringer for 
VVS og/eller Elektro har fått tilsvarende økning i total kvadratmeterpris 
Parkering er avhengig av lokalisering og krav fra offentlige myndigheter og er derfor ikke medtatt i romprogrammet (nettoareal) men som bruttoareal. 
Det er totalsummen for byggekostnader som er beregnet. For nødvendige oppgraderinger i 0 alternativet er det beregnet årssummer. 

Forutsetninger 

BTA tall basert på arealer i alternativene i romprogrammet. 
Byggeperiode 0+ alternativet: 2016-2023, Alternativ 1: 2017-2020, Alternativ 2A: 2017-2020, Alternativ 2B: 2017-2023 
Byggekostnader er periodisert lineært over byggeperioden 
Inflasjonsjustert byggekostnadsvekst er hensyntatt 
Nødvendige oppgraderinger I 0 alternativet forutsettes dekket over driftsbudsjett 

Referanser 

Nybygg: Skisseprosjekt 2 Statsbygg 28000kr/m2 (2000, inkl. mva..) 
Nybygg: KS1 Kulturhistorisk museum 35000kr/m2 (2009, inkl. mva..) 
Nybygg: IFI2 47200kr/m2 (2010, inkl. mva.) 
Nybygg: Huskostnad Ås 35400kr/m2 (2010, inkl. mva.) 
Nybygg: Odontologisk fakultet UIB 49707kr/m2 (inkl. mva.) 
Nybygg: KS1 Brønnøysundregistrene 28000kr/m2 (2010, inkl mva.) 
Nybygg parkering: KS1 Kulturhistorisk museum 25000kr/m2 (2009, inkl. mva.) 
Nybygg parkering: Domus Medica 5700kr/m2 (2006, inkl. mva.) 
Nybygg parkering: KS1 Brønnøysundregistrene 8000kr/m2 (2010, inkl mva.) 
Renovering: KS1 Kulturhistorisk museum 50000kr/m2 (2009, inkl. mva.) 
Renovering: KS1 Brønnøysundregistrene 20000kr/m2 (2010, inkl mva.) 
Renovering kjemibygning: Skisseprosjekt 2 Statsbygg 24000kr/m2 (2000, inkl. mva.) 
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Prisvurderinger. 

 Spesialrom høyere pris enn øvrige arealer 

 Parkering fordelt mellom overflateparkering og parkeringskjeller 

 Renovering farmasibygning vurdert som 25% dyrere enn for kjemibygning 

 Renovering av life science eide lokaler vurdert som 10% rimeligere enn for kjemibygning 

 Byggekostnadsvekst vurdert 
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K3 Utearealer og infrastruktur 

K3 Utearealer og infrastruktur 

Beskrivelse av kostnadspost 

Posten omfatter opparbeidelse av park/utomhus. 
Det er totalsummen for utearealer og infrastruktur som er beregnet. 

Forutsetninger 

Byggeområde 35 dekar (Statsbygg - Gaustadbekkdalen, Grønn port til forksning på livets prosesser) 
Arealer til uteområder er satt til 20% av byggeområdet 
Kostnader til utearealser og infrastruktur er periodisert lineært over utbyggingsperioden. 
Inflasjonsjustert byggekostnadsvekst er hensyntatt 

Referanser 

Utearealer: Domus Medica 1000kr/m2 (2006 inkl. mva.) 
Utearealer: Nybygg: KS1 Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer 1000kr/m2 (2011, inkl. mva.) 
Utenomhusanlegg: IFI2 2467kr/m2 (2010 inkl. mva.) 

 

Prisvurderinger. 

 Lagt opp til gjenåpning av bekk 

 Krav om etablering av infrastruktur, friområder, møteplasser og torg 
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K4 Utstyr og inventar  

K4 Utstyr og inventar 

Beskrivelse av kostnadspost 

Omfatter utstyr og inventar (brukerutstyr). Spesialutstyr for forskning er ikke medtatt. 
Det er totalsummen for utstyr og inventar som er beregnet. 

Forutsetninger 

BTA tall basert på arealer i konseptene 
For 0+ alternativet forutsettes det at ny bevilgning til utstyr og inventar gis 
Investeringen i brukerutstyr utgjør ca. 20 % av den bygningsmessige investering (separat bevilgning) 
Kostnader til utstyr og inventar er satt til siste år av byggeperioden 
Inflasjonsjustert byggekostnadsvekst er hensyntatt 

Referanser 

Ustyr og inventar: KS1 Kulturhistorisk museum 20% av den bygningsmessige investeringen 
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K5 Flyttekostnader 

K5 Flyttekostnader 

Beskrivelse av kostnadspost 

Omfatter ekstraordinære kostnader til flytting og provisorier gjennom byggeperioden. 
Det er totalsummen for flyttekostnader som er beregnet. 

Forutsetninger 

0+ alternativet: Leie av midlertidige arealer basert på rehabiliteringsperiode på 7 år, leie av 2000 BTA m2 i brakkerigg 
Disiplinkonseptet alternativ B: Varighet på rehabilitering av eksiterende kjemibygg til farmasi 3 år 
Flyttekostnader for samlet flytting er satt til utflyttings år. Flyttekostnader for omrokkering er periodisert lineært over omrokkeringsperioden. 
Reallønnsvekst er hensyntatt 

Referanser 

Leiepris: KS1 Kulturhistorisk museum - Beregning av tomte- og bygningsverdier (Statsbygg), brutto husleie 1205kr/m2 (2009) 
Leiepris: KS1 Brønnøysundregistrene 1360kr/m2 (2010, inkl mva.) 
Leiepris: Prognosesenteret 2364kr/m2 (2011, inkl mva.) 
Flyttekostnad: KS1 Brønnøysundregistrene 10000kr/ansatt (2010, inkl mva.) 

 

Prisvurderinger. 

 Flytting i Alternativ 2B vurdert til 30% dyrere enn Alternativ 1 pga mer omstendelig flytteprosess 

 Flytting i Alternativ 0+ vurdert til 600% dyrere enn Alternativ 1 pga flytting i 6 omganger (omrokkeringer i renoveringsperiode) 



Alternativanalyse Livsvitenskap ved Universitet i Oslo  

 

 

Metier AS  69 

K6 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader  

K6 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader 

Beskrivelse av kostnadspost 

Omfatter kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger. Større oppgraderinger er ikke medtatt. 
Det er årssummer for FDV-kostnader som er beregnet. 

Forutsetninger 

BTA tall basert på arealer i konseptene 
FDV-kostnader løper fra ferdigstillelse av bygg. 
20% påslag for renoverte bygg 
40% påslag for eksisterende bygg ikke renoverte bygg 
Reallønnsvekst er hensyntatt for 2/3 deler 

Referanser 

Nybygg: KS1 Kulturhistorisk museum 740kr/m2 (2009 inkl. mva.) 
Nybygg: KS1 Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer 600kr/m2 (2011, inkl. mva.) 
Renoverte bygg: KS1 Kulturhistorisk museum 890kr/m2 (2009 inkl. mva.) 
Renoverte bygg: KS1 Brønnøysundregistrene 720kr/m2 (2010, inkl mva.) 
Parkering: KS1 Kulturhistorisk museum 200kr/m2 (2009 inkl. mva.) 

 

Prisvurderinger. 

 Reallønnsvekst beregnet på 2/3 deler av FDV-kostnadene (forvaltning, vedlikehold og deler av driftskostnadene) 
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K7 Restverdi fraflyttede arealer 

K7 Restverdi fraflyttede arealer 

Beskrivelse av kostnadspost 

Omfatter inntekter fra tomter og eiendommer som blir fristilt ved flytting til ny lokasjon. 
For bygninger eid av staten er inntektene gjenanskaffelsesverdien redusert for slitasje. 
Det er totalsummen for restverdier av fraflyttede arealer som er beregnet. 

Forutsetninger 

Beregning av restverdi basert på husleie fratrukket eierkostnader, dividert på yield. 
Eierkostnader satt til 30% av husleie basert på at husleien dekker ca 1/3 del av FDV-kostnadene. 
Fratrekk slitasjek er satt til 75 % av teknisk bygningsverdi for kjemibygningen (ca 40-50 år gammelt bygg) og 75% for farmasibygningen (ca 80-90 år 
gammelt bygg) Alle arealer forutsettes oppgradert til tørre lokaler 
Restverdi settes ved utflytting 

Referanser 

Restverdi: KS1 Kulturhistorisk museum - Beregning av tomte- og bygningsverdier (Statsbygg), yield 8%, eierkostnad 10%, brutto husleie 1205kr/m2 (2009, 
inkl. mva..) 
Renoveringskostnader: KS1 Kulturhistorisk museum Munch-museet 13000kr/m2 (2009, inkl. mva.) 
Fratrekk slitasje: KS1 Kulturhistorisk museum Munch-museet 35% av teknisk bygningsverdi 
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K8 Restverdi nybygg etter analyseperiode 

K8 Restverdi nybygg etter analyseperiode 

Beskrivelse av kostnadspost 

Omfatter inntekter fra tomter og eiendommer som blir fristilt ved flytting til ny lokasjon. 
For bygninger eid av statens er inntektene gjenanskaffelsesverdien. 
Det er totalsummen for restverdier av nybygg og rehabiliterte arealer som er beregnet. 

Forutsetninger 

BTA tall basert på arealer i konseptene. Beregning av restverdi basert på husleie fratrukket eierkostnader, dividert på yield. 
Eierkostnader satt til 30% av husleie basert på at husleien dekker ca 1/3 del av FDV-kostnadene. 
Fratrekk slitasje nybygg er satt til 50 % av teknisk bygningsverdi (ca 40 år gamle bygninger) 
Fratrekk slitasje renoverte kjemibygg er satt til 80 % av teknisk bygningsverdi (ca 90-100 år gamle bygg) 
Fratrekk slitasje renoverte farmasibygg er satt til 100 % av teknisk bygningsverdi (ca 120-130 år gamle bygg) 
Restverdi settes i siste periode i analyseperioden 

Referanser 

Restverdi: KS1 Kulturhistorisk museum - Beregning av tomte- og bygningsverider (Statsbygg), yield 8%, eierkostnad 10%, brutto husleie 1205kr/m2 (2009, 
inkl. mva.) 
Fratrekk slitasje: KS1 Kulturhistorisk museum Munch-museet 35% av teknisk bygningsverdi 
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Kostnadsfordelinger 

Tabellen under viser kostnadsfordelingene for de prissatte effektene. Årene fra 2024 (år 14) til og med 2059 (år 48) er ikke medtatt i figuren da 

de har lik fordeling som år 2023 (år 13). For K6 Forvaltnings-, drifts, og vedlikeholdskostnader er det for lagt inn kostnader tilsvarende 0-

Alternativene i årene frem til byggene er ferdigstilt/ferdigrenovert. 
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Vedlegg 5. Metode og inndata til usikkerhetsanalyse 

Analysens formål 

Usikkerhetsanalysens formål er å synliggjøre ulikheter mellom alternativene i utfallsrommet 

knyttet til nåverdi av levetidskostnader. Usikkerhet knyttet til nåverdi av levetidskostnad per 

alternativ er en supplerende dimensjon i beslutningsstøtten. 

Analysemodell og metode 

Den systematiske risiko tas hensyn til gjennom kalkulasjonsrenten og usikkerhetsanalysen 

omhandler derfor den resterende usystematiske usikkerheten.  

Kvantitativ usikkerhet angis med trippelanslag; lav verdi, sannsynlig verdi og høy verdi. Det 

er ut fra stor usikkerhet, lang tidshorisont og analysens overordnete nivå i KS1-

sammenheng lagt til grunn at tallene i den deterministiske analysen er forventningsrette, 

dvs. at disse tallene er lik sannsynlig verdi og at høy og lav verdi er angitt symmetrisk om 

sannsynlig verdi. 

Tall for lav og høy verdi forstås som henholdsvis 10-prosentilen (P10) og 90-prosentilen 

(P90). Resultatene fremkommer gjennom beregninger og Monte Carlo simuleringer foretatt 

i MS Excel med bruk av verktøyet Crystal Ball. Hvert element som kvantifiseres 

(kostnadselementer og usikkerhetsdrivere) tildeles en sannsynlighetsfordeling, der lave og 

høye anslag er en-av-ti tilfeller. Det vil si at det er 10 % sannsynlig for kostnaden blir mindre 

eller lik enn lavt anslag, og 90 % sannsynlig at kostnaden blir mindre eller lik enn høyt 

anslag. Midtpunktet i sannsynlighetsfordelingen er gitt ved det mest sannsynlige anslaget. 

Det brukes trekant-fordelinger for sannsynlighetsfordelinger. Dette innebærer at 

sannsynligheten øker lineært fra lavt anslag til mest sannsynlig anslag, og motsatt avtar 

lineært mot høyt anslag. Videre går endene av sannsynlighetsfordelingene til null, slik at 

elementet har endelige verdier for lav og høy. Figuren under illustrerer begrepene. 
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For hver runde i Monte Carlo simuleringen trekkes det ut en verdi for hvert 

kostnadselement og hver usikkerhetsdriver basert på sannsynlighetsfordelingen og 

trippelanslagene. Det kjøres 20 000 runder i simuleringen og basert på utfallet av 

trekningene beregnes forventede verdier og standardavvik for hvert kostnadselement og 

hver usikkerhetsdriver. 

Usikkerhet i inndataene til kostnadsestimatet 

Vurdering av usikkerhet i kostnadsestimatene er vurdert felles for alle postene, grunnet stor 

usikkerhet, lang tidshorisont og analysens overordnete nivå i KVU-sammenheng. 

U0 Estimatusikkerhet 

Beskrivelse av usikkerhet 

Detaljeringsnivå 
Erfaringstall og referansetall 

Forutsetninger 

På dette plannivået fokuseres det på å synliggjøre forskjellene mellom alternativene. Det tillegges 
noe mindre vekt på å etablere riktigst mulig kostnadsnivå  

Virker på 

K1 Tomtekostnader, K2 Byggekostnader, K3 Utearealer og infrastruktur, K4 Utstyr og inventar, K5 
Flyttekostnader,  
K6 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader,  
K7 Restverdi fraflyttede arealer, K8 Restverdi nybygg etter analyseperiode 

  Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk 

0 -30 % 0 % 30 % 

0+ -30 % 0 % 30 % 

1 -30 % 0 % 30 % 

2A -30 % 0 % 30 % 

2B -30 % 0 % 30 % 
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Metier AS  75 

Usikkerhetsdrivere 

Usikkerhetsdriverne er usikkerheter som kan påvirke hele eller større deler av estimatet. 

Bruk av usikkerhetsdrivere, som benyttet her, erstatter behovet for modellering av 

korrelasjoner. I tabellene nedenfor er verdiene for usikkerhetsdriverne begrunnet.  

U1 Omfangsstyring og ambisjonsnivå 

U1 Omfangsstyring og ambisjonsnivå 

Beskrivelse av usikkerhet 

Totalløsningen gitt av eierstyringen i forprosjektet, herunder usikkerhet knyttet til: 
- Optimalisering 
- Ambisjonsnivå, utforming og valg av ulike kvaliteter i bygget 
- Bruttoarealet (B/NPA-faktorene) 
- Fordeling av arealer 
- Krav 

Forutsetninger 

Usikkerheten som tas omsyn til er kun den som gjenspeiler det naturlige utfallsrom av et 
forprosjekt/arkitektkonkurranse hvor det tilrettelegges og gjennomføres en god og effektiv prosess. 
Det er ikke tatt høyde for at prosessen stopper opp av ulike årsaker, eller at prosessen skjer mye 
raskere enn hva som en normalt må forvente.  

Virker på 

K1 Tomtekostnader, K2 Byggekostnader, K3 Utearealer og infrastruktur, K4 Utstyr og inventar, K5 
Flyttekostnader 

  Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk 

0 0 % 0 % 0 % 

0+ -10 % 0 % 10 % 

1 -30 % 0 % 30 % 

2A -30 % 0 % 30 % 

2B -30 % 0 % 30 % 
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Metier AS  76 

U2 Prosjekteierstyring 

U2 Prosjekteierstyring 

Beskrivelse av usikkerhet 

Prosjektorganisering (eier og utførende) 
Eierstyring 
Beslutningsprosess 
Organisering og bemanning av eierorganisasjon 
Politisk prosess 
Gjennomføringsmodell og valg av gjennomføringsorganisasjon 

Forutsetninger 

Gjennomføring i ett prosjekt som har ansvaret for alle tiltakene. Modell for organisering av 
prosjektet er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. 
Usikkerheten som tas omsyn til er kun den som gjenspeiler det naturlige utfallsrom av en 
prosjektgjennomføring hvor det tilrettelegges og gjennomføres en godt og effektivt 
prosjekteierskap. Det er ikke tatt høyde for at en har uprofesjonell prosjekteier eller at prosjekteier 
er eksepsjonelt god.  

Virker på 

K2 Byggekostnader, K3 Utearealer og infrastruktur, K4 Utstyr og inventar, K5 Flyttekostnader 

  Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk 

0 0 % 0 % 0 % 

0+ -25 % 0 % 25 % 

1 -25 % 0 % 25 % 

2A -25 % 0 % 25 % 

2B -25 % 0 % 25 % 

 

U3 Markedsusikkerhet 

U3 Markedsusikkerhet 

Beskrivelse av usikkerhet 

Kontraheringsstrategi 
Samarbeidsformer med entreprenører og utleier(e) 
Konkurransesituasjonen som skapes 
Kontraktsoppfølging 
Entreprenørenes gjennomføring 

Forutsetninger 

Usikkerheten som det tas hensyn til er kun den som gjenspeiler det naturlige utfallsrom av en 
konkurransesituasjon og entreprenørenes gjennomføring hvor det er tilrettelagt for en god og 
effektiv anskaffelsesprosess og hvor en oppnår reell konkurranse. Det er dermed ikke tatt høyde 
for en uprofesjonell anskaffelsesprosess.  

Virker på 

K1 Tomtekostnader, K2 Byggekostnader, K3 Utearealer og infrastruktur, K4 Utstyr og inventar, K5 
Flyttekostnader 

  Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk 

0 0 % 0 % 0 % 

0+ -20 % 0 % 20 % 

1 -30 % 0 % 30 % 

2A -30 % 0 % 30 % 

2B -30 % 0 % 30 % 
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Metier AS  77 

U4 Prosjektgjennomføring 

U4 Prosjektgjennomføring 

Beskrivelse av usikkerhet 

Prosjektorganisering 
Prosjektledelse  
Tidsplaner 
Gjennomføringsstrategi 

Forutsetninger 

Gjennomføring i ett prosjekt som har ansvaret for alle tiltakene. Modell for organisering av 
prosjektet er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Usikkerhetsdriveren omfatter usikkerhet i 
gjennomføringen etter at omfang er valgt. 
Usikkerheten som tas omsyn til er kun den som gjenspeiler det naturlige utfallsrom av en 
prosjektgjennomføring hvor det tilrettelegges og gjennomføres en god og effektiv prosjektledelse. 
Det er ikke tatt høyde for at en har uprofesjonell prosjektledelse, eller at prosjektledelsen er 
eksepsjonelt god.  

Virker på 

K2 Byggekostnader, K3 Utearealer og infrastruktur, K4 Utstyr og inventar, K5 Flyttekostnader 

  Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk 

0 0 % 0 % 0 % 

0+ -10 % 0 % 10 % 

1 -10 % 0 % 10 % 

2A -10 % 0 % 10 % 

2B -10 % 0 % 10 % 
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Metier AS  78 

Analysemodell 

Analysemodellene med resultater er gjengitt under. Beregning av skattekostnad 

fremkommer også av analysemodellene. 
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Metier AS  79 
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Metier AS  80 
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Metier AS  81 
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Metier AS  82 
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Metier AS  83 

Usikkerhetsprofiler 

Konseptenes usikkerhetsprofiler er en rangert liste over de usikkerhetene som bidrar mest 

til den totale usikkerheten i netto nåverdi - estimatet (andelsmessig bidrag til den totale 

variansen). Usikkerhetsprofilene for alternativene er vist i figurene nedenfor.  

Y-aksen i diagrammet er gitt ved forventet nåverdi fra kostnadspostene. Usikkerhetsdrivere 

sine optimistiske anslag vises med grønt mens pessimistiske anslag er angitt vises i rødt. 

Grunnet stor usikkerhet, lang tidshorisont og analysens overordnete nivå i KVU-

sammenheng antas alle usikkerhetsdrivere som forventningsrette (symmetriske), det vil si 

at optimistisk og pessimistisk anslag er motsatt like store. 
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Metier AS  84 
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Metier AS  85 

Sensitivitetsanalyse 

Diskonteringsrente, byggekostnadsvekst og analyseperiode er variert enkeltvis for å teste 

analysemodellens følsomhet for endringer i forutsetninger. Resultatene fra 

sensitivitetsanalysen er gjengitt i tabellene under (tall i millioner kroner). 
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Metier AS  86 

 


