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UiOs tilsvar på oppdraget Nytt bygg for Livsvitenskapsbygget  

Bakgrunn  

Den 26. august fikk UiO og Statsbygg i oppdrag fra Regjeringen å finne forslag til løsninger som gjør at 
nybygget for kjemi, farmasi og livsvitenskap holdes innenfor kostnadsrammen, som nå er på 6,196 mrd. Det 
er utredet flere alternativer for nedskalering og relokalisering av funksjoner. Dette kommer i tillegg til flere 
prosesser med nedskalering av funksjoner i forprosjektet.  

I denne leveransen har UiO arbeidet sammen med Statsbygg om ulike alternativer for videreføring av 
prosjektet. Flere av alternativene har betydelige og dramatiske konsekvenser for UiOs virksomhet.  

Det Regjeringen i det opprinnelige oppdragsdokumentet kaller «Investeringsprosjektet ved UiO», har som 
mål å utvikle et ledende universitetsmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft 
på området. Regjeringen bestemte videre at konvergenskonseptet (sammensmelting av fagområder og 
innovasjon) skal ligge til grunn for bygget. Dette har vært førende i UiOs strategi for utviklingen av bygget, 
og i vårt samspill med samfunnet forøvrig. Statsbyggs overskridelser i byggeprosjektet og kravet om å 
dekke dette inn ved å nedskalere faglig virksomhet er svært krevende for realiseringen av samfunnsmålene. 

Faglig konvergens handler om å bygge ned grenser mellom grunnleggende vitenskap i kjemi, farmasi og 
biovitenskap/medisin, kople på beregningsorientert vitenskap, bio- og nanoteknologi og kunstig intelligens. 
Koplingen til medisinsk og biologisk translasjonsforskning står sentralt. Målet er å sørge for at kunnskapen 
vi utvikler gjennom forskning, utdanning og innovasjon raskere tas i bruk i et samvirke med næringsliv, 
entrepenørbedrifter, sykehus og forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.  

Det er allerede gjort store og substansielle kutt i byggeprosjektet i flere omganger, herunder kutt av felt 1 i 
forprosjektet, senere substansielt kutt i bionanofunksjonen i forbindelse med prosjektstart i mars 2018 og 
fjerning av parkeringskjeller ved oppstart av detaljprosjektering. I tillegg er det gjort nedskalering av 
planlagt bygg for odontologi med i størrelseorden 5000 m2 gitt mulig samvirkning med LV bygget. 

 

 

 



 2 

 

 

Arbeidet med oppdraget 

Kunnskapsdepartementet fikk i prosjektråd 26. juni 2020 tilbakemelding fra Statsbygg vedrørende 
prosjektøkonomi og forventede kostnader for gjennomføring av prosjektet på grunn av vanskelige 
grunnforhold og ekstra prosjekteringskostnader.  

Prosjektets forventede kostnad (u/COVID-19) var i størrelsesorden 6,6 milliarder NOK per mai 2020. 
Innsparingsbehovet for å komme innenfor henholdsvis bevilget kostnadsramme (P85 = 6,169 milliarder 
NOK per mai 2020) og bevilget styringsramme (P50 = 5,374 milliarder NOK per mai 2020) var i overkant av 
henholdsvis 400 mill. NOK og 1,2 milliarder NOK. Reserven mellom styringsramme og kostnadsramme (ca. 
800 mill. NOK) forvaltes av prosjekteier KD.  

I lys av kostnadsutviklingen fikk Statsbygg i samarbeid med UiO i oppdrag fra Statsbygg å utarbeide 
alternativer. Regjeringen legger til grunn at dagens bevilgede kostnadsramme (6,196 milliarder NOK per 
d.d.) ikke skal økes.  

Statsbygg og UiO har arbeidet med oppdraget slik presentert i møtet med KD, KMD og FIN torsdag 17. 
september 2020. 

UiOs forståelse er at Statsbygg i utgangspunktet legger til grunn en innsparing i størrelsesorden 1,2 
milliarder NOK, slik at prosjektets forventede kostnad ligger innenfor styringsramme P50 for de ulike 
alternativene som fremmes i rapportens alternativanalyse (kap 5). Mulighetsrommet (kap 4) gir et bredere 
bilde, som UiO vurderer som informativt for saken. Faglige vurdering og måloppnåelse av effekt- og 
samfunnsmål ligger i kapitel 5 i rapporten. Det er også verdt å merke seg at Statsbygg legger frem 
kostnadsestimater som er sannsynlige for å holde rammen lik P75 (kap.5). 

UiOs inngang til oppdraget er faglige og virksomhetsmessige, samt driftsmessige, forhold hvor endring i 
arealer og funksjoner vil redusere prosjektets forventede kostnad. Samtidig er det gjort vurdering av 
bygningsbehov og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse (Kjemibygningen på Nedre Blindern) ved 
en mer spredt lokalisering.  
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Vurdering opp mot effektmål og samfunnsmålet       

Til tross for konstruktivt samarbeid mellom Statsbygg og UiO er det betydelig avstand mellom alternativene 
skissert av Statsbygg, hvor drastiske kutt i arealer og funksjoner sikrer gjennomføring i forhold til 
økonomisk ramme, og UiOs vurdering av nødvendige funksjoner og arealer for virksomheten.  

Det er på det rene at areal- og funksjonskutt av et slikt omfang utfordrer investeringsprosjektets mulighet 
til å oppfylle effektmålene og det overordnede samfunnsmålet.   

Universitetsstyrets gjennomgang den 28.9 fastslår at det kun er to mulige alternativer som kan svare på 
samfunns- og effektmålene innen forskning, undervisning, innovasjon og infrastruktur og der investerte 
kostnader vil svare til forventningene fra regjeringen. Det første er 0-alternativet /at bygget blir bygget som 
planlagt, det andre er en mulig løsning med Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus (OUS) som partner.   

Nedenfor gjengis UiOs vurdering av alternativene gjengitt i prioritert rekkefølge. Samfunnsmål, konvergens 
og de fire effektmålene (forskning, undervisning, innovasjon og infrastruktur) er angitt med fargekode der 
grønn er tilnærmet full måloppnåelse, gul er noe redusert, oransje betydelig redusert og rød er tilnærmet 
ingen måloppnåelse. 

0-alternativet – ingen kutt av areal og funksjon 

Samfunnsmål Konvergens Effektmål Areal 
reduksjon 
(kvm BTA) 

Kostnads 
reduksjon 
(MNOK) 

Rehabilitering 
Nedre Blindern 

      - - NEI 

Alternativet innebærer å oppføre et samlet anlegg for kjemi, farmasi og livsvitenskap, i samsvar med skisse- 
og forprosjekt, og som nå foreligger som et gjennomarbeidet detaljprosjekt for 85.000 kvm BTA med 
nybygg i Gaustadbekkdalen i forlengelse av UiOs campus, tett opp mot Gaustad og Oslo 
universitetssykehus.  

UiOs primære standpunkt er at bygget må realiseres som planlagt for å sikre et felles anlegg for kjemi, 
farmasi og livsvitenskap, slik at prosjektets effektmål og overordnet samfunnsmål oppnås.  

 
0-alternativet variant – effektivisering og kutt  

Samfunnsmål Konvergens Effektmål Areal 
reduksjon 
(kvm BTA) 

Kostnads 
reduksjon 
(MNOK) 

Rehabilitering 
Nedre Blindern 

      ~7000  NEI 
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Alternativet innebærer noen justeringer av funksjonsprogrammet, tilpasning med nedskalering av arealer 
og sammenslåinger av funksjoner. Flesteparten av funksjonene beholdes (mange i redusert form). 
Statsbygg har i sitt arbeid kommentert muligheten, men det ble vurdert å ikke møte nødvendig nivå til 
innsparing, og er ikke med i Statsbygg sin alternativanalyse.  

UiOs standpunkt er at alternativet svekker konvergens med betydelig reduksjon i fasiliteter for 
undervisning og læringsmiljø, samt reduksjon i virksomhetens forskningspotensial og utvikling av 
tverrfaglighet og at måloppnåelsen er svekket. 

 

1d-alternativet – effektivisering og omfattende kutt (felt 7)  

Samfunnsmål Konvergens Effektmål Areal 
reduksjon 
(kvm BTA) 

Kostnads 
reduksjon 
(MNOK) 

Rehabilitering 
Nedre Blindern 

      17000 900 JA 

 

Alternativet innebærer betydelig reduksjon av funksjonsprogrammet, tilpasning med nedskalering av 
arealer og sammenslåinger av funksjoner. Videre vil en rekke funksjoner tas ut av prosjektet og enda mer 
aktivitet må bli igjen i eksisterende bygningsmasse som krever rehabilitering. Det er i arbeidet skissert tre 
ulike varianter: 

1. «Livsvitenskapsvariant» - hovedsakelig reduksjon kjemi  

2. «Kjemi-farmasivariant» - hovedsakelig reduksjon livsvitenskap 

3. «Miksvariant» - reduksjon in vivo, og hovedsakelig livsvitenskap 

Statsbygg har også lagt inn en betydelig besparelse i reduksjon av krav (kvalitet), i størrelsesorden ca 200 
MNOK.  Besparelsene er ikke kvalitetssikret og utredet for konsekvenser for UiOs fremtidig drifts- og 
vedlikeholdskostnader. 

UiOs standpunkt er at dette medfører en dramatisk svekkelse av konvergens, og det vil ikke gi et felles 
anlegg for kjemi, farmasi, og livsvitenskap. De 3 ulike alternativene gir betydelig reduksjon i måloppnåelsen 
for samtlige effektmål.  Alternativet er uakseptabelt for UiO. 
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1c-alternativet – Brudd med konsept, effektivisering og omfattende kutt (felt 7) 

Samfunnsmål Konvergens Effektmål Areal 
reduksjon 
(kvm BTA) 

Kostnads 
reduksjon 
(MNOK) 

Rehabilitering 
Nedre Blindern 

      17000 1000 JA 

 

Alternativet er et mulighetsstudie for et nytt og forenklet bygg, utviklet av en arbeidsgruppe fra 
entreprenør HENT, basert på 3 ukers utredning i samarbeid med Statsbygg. Videre vil en rekke funksjoner 
tas ut av prosjektet og aktivitet fortsatt flyttes til annen bygningsmasse. UiO vurderer at det er stor 
usikkerhet rundt konseptet med tanke på krav, behov og funksjoner som virksomheten har behov for. 
Alternativet er umodent med betydelig risiko for ytterligere kostnadsoverskridelser, og UiO stiller spørsmål 
ved at Statsbygg har inkludert alternativet i alternativanalysen.  

UiOs standpunkt er at alternativet har uforsvarlig stor økonomisk, faglig og bygningsteknisk risiko. 
Alternativet bryter med konvergensprinsippet og vil ikke oppfylle effekt- og samfunnsmål. Alternativet er 
uakseptabelt for UiO.   

 

1b-alternativet – effektivisering og dramatiske kutt (halve felt 6 og felt 7) 

Samfunnsmål Konvergens Effektmål Areal 
reduksjon 

(kvm BTA) 

Kostnads 
reduksjon 

(MNOK) 

Rehabilitering 
Nedre Blindern 

      21000 800 JA 

 

Alternativet innebærer betydelig reduksjon av funksjonsprogrammet, tilpasning med nedskalering av 
arealer og sammenslåinger av funksjoner. Videre vil en rekke funksjoner tas ut av prosjektet og mye 
aktivitet må flyttes til annen bygningsmasse. Alternativet betyr at kjemisk institutt i sin helhet, 
forskningsinfrastrukturer og betydelige arealer for livsvitenskap ikke får plass i bygget.  

UiOs standpunkt er at alternativet bryter med konvergensprinsippet og ikke vil oppfylle effekt- og 
samfunnsmål. Alternativet er uakseptabelt for UiO.   
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1a-alternativet – effektivisering og dramatiske kutt (felt 7 og 6) 

Samfunnsmål Konvergens Effektmål Areal 
reduksjon 
(kvm BTA) 

Kostnads 
reduksjon 
(MNOK) 

Rehabilitering 
Nedre Blindern 

      30000 1100 JA 

 

Alternativet innebærer betydelig reduksjon av funksjonsprogrammet, tilpasning med nedskalering av 
arealer og sammenslåinger av funksjoner. Videre vil en rekke funksjoner tas ut av prosjektet og mye 
aktivitet må flyttes til annen bygningsmasse. Alternativet betyr at Kjemisk institutt i sin helhet, flertallet av 
forskningsinfrastrukturer og enda mer areal for livsvitenskap ikke får plass i bygget.  

UiOs standpunkt er at alternativet bryter med konvergensprinsippet og ikke vil oppfylle effekt- og 
samfunnsmål. Alternativet er uakseptabelt for UiO.   

 

Alternativ 2: Sambruk med OUS  

UiO har tatt initiativ for å etablere partnerskap som muliggjør at bygget som er planlagt i betydelig grad kan 
videreføres uten for store replanlegginger. Vi har tatt kontakt med Helse SørØst RHF (HSØ) og Oslo 
Universitetetssykehus (OUS) for å se om vi kan finne vinn-vinn løsninger. HSØ og OUS er i utgangspunktet 
svært interessert i å realisere så mye som mulig av sitt fremtidige behov for eget bygg for forskning og 
spesialiserte laboratoriefunksjoner som en del av Livsvitenskapsbygget, enten som en integrert del eller 
som et tillegg til bygget - eller en kombinasjon. Vi ser også betydelige fordeler ved at arealer vi må skalere 
ned i noen grad kan tas over av OUS. En slik samlokalisering vil styrke forskningssamarbeidet ytterligere og 
gjøre at samfunnsmålet for Livsvitenskapsbygget i større grad kan realiseres. Hele bygget kan i tillegg 
realiseres som planlagt til en lavere kostnad per kvadratmeter – og økt areal for UiO innenfor rammen- enn 
hva en betydelig replanlegging og nedskalering av hele bygget vil medføre.  

OUS har uttrykt et ønske om inntil 20.000 kvm BTA for å innfri behovet for et fremtidig forsknings- og 
laboratoriebygg (ikke programmert eller utviklet som forprosjekt per dags dato). UiO har igjennom 
brukermedvirkning, med bidrag fra brukere tilknyttet OUS, i godt samarbeid med Statsbygg og 
prosjekteringsgruppen utviklet teknisk robuste, fleksible og tidsriktige forskningsarealer av høy kvalitet i 
Livsvitenskapsbygget. Dette muliggjør at OUS kan ta del i det planlagte bygget uten større behov for 
omprosjektering, og risikoen for forsinkelse reduseres til et minimum. 

Etter dialog med KD har UiO i tillegg fått et nytt oppdrag 23. september hvor det bes om at HSØ og UiO i 
samarbeid utarbeider et kunnskapsgrunnlag for en eventuell lokalisering av forskningsaktivitet tilhørende 
OUS i nytt bygg for Livsvitenskap. HSØ har fått tilsvarende oppdrag fra HOD. Oppdraget har frist 19. 
oktober.   
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Oppsummering 

Livsvitenskapsbygget er utformet som et integrert faglig fellesskap med en rekke felles funksjoner. Kutt ett 
sted vil ramme aktivitet et annet sted. Bygget er allerede skalert ned i flere omganger. Det gjør det 
utfordrende å kutte mer uten at det går ut over samfunnsmålene forskning, undervisning, innovasjon og 
infrastruktur.  

• UiOs vurdering er at 0-alternativet, eventuelt i redusert form (0-alternativet variant), er primær 
alternativet. 

• UiOs vurdering er at alternativene Statsbygg har utredet (1a-1d) ikke tilfredsstiller intensjonen med 
prosjektet og ikke imøtekommer krav til oppnåelse av samfunns- og effektmål. 
Konvergensprinsippet oppfylles ikke.  

• UiOs vurdering er at en løsning med sambruk med OUS er sekundær alternativet, men må utredes 
videre før endelig konklusjon. 

• UiOs vurdering er at samtlige alternativer utover 0-alternativet forutsetter rehabilitering av 
Kjemibygningen (Nedre Blindern). 
 

UiOs vurdering av prosessen 

UiO har igjennom skisse- og forprosjekt, samt etter oppstart i 2018 opplevd et godt og konstruktivt 
samarbeid med de prosjekterende og byggherre Statsbygg. På dette grunnlag gikk UiO inn i arbeidet i 
september med en realisme i forhold til utfordringene, men samtidig med intensjon om å svare ut 
oppdraget i samarbeid. UiO har gjort seg følgende vurderinger: 

• Prosessplan og gjennomføring har hatt et sterkt fokus på reduksjon av areal- og funksjoner, samt 
byggetekniske forenklinger. Dette er gjort uten å synliggjøre konsekvenser for drift og virksomhet. 
Andre kostnadsbesparende tiltak, som gjennomføringsmodell, herunder kontraktsstrategi og 
samspillsmodell, er i liten grad vurdert.  

• Transparens i Statsbygg sitt arbeid med kostnadsestimater, spesielt forutsetninger i kalkyler og 
usikkerhetsvurderinger, er meget begrenset. 

• For videre utvikling må samarbeid mellom UiO og Statsbygg utvikles med fokus på 
gjennomføringsstrategi, samspillsmodell og prosessforløp.  

 
Med hilsen 
 

Svein Stølen      Arne Benjaminsen 
Rektor       Universitetsdirektør 


