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Ekstra tildeling av 75 MNOK i Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 -
Bygg og utstyr - til institusjoner som forvalter egen bygningsmasse 
Prioritering av prosjekter. 

Med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets (KD) bevilgning på 75 millioner for 2015 til 
oppgraderingsprosjekter for bygg ved de selvforvaltende institusjonene, jfr. beskrivelse av 
forutsetninger fra KD under, vurderer Universitetsdirektøren at følgende prosjekt bør det søkes om 
midler til. 

Statsbudsjettet 2015 - Bevilgning til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner 

!forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014- 2015), er det bevilget 75 millioner 
kroner til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner, jamfør Innst. S nr. 12 (2014-
2015), og omtale av Regjeringens forslag i Kunnskapsdepartementets Prop.1 S (2014-2015). Det 
vises også til Orientering om statsbudsjettet for 2015jor universiteter og høyskoler- etter vedtak 
i Stortinget 11.12.2014, som legges ut på regjeringen. no den 19.12.2014. 

Kunnskapsdepartementet ber med dette om innspill til aktuelle oppgraderingsprosjekter fra 
institusjonene. Innspillene vil være grunnlag for fordeling av midlene i 2015. Midlene skal 
benyttes til oppgradering av eksisterende bygningsmasse til tidsmessige og funksjonelle arealer 
for nåværende aktivitet eller endret/ny bruk. Prosjektene bør ha en vesentlig betydning for 
institusjonen og beløpet det søkes om bør minimum være 30 mill. kroner. Prosjektene må kunne 
gjennomføres uten ytterligere bevilgning fra departementet. Vi ber institusjonen presentere 
tiltakene i prioritert rekkefølge. Bevilgningen skal utløse minst tilsvarende beløp fra institusjoner 
som mottar midler. Departementet ber om innspill innen 30.januar 2015. 

Niels Treschows hus (NTH) - 6 etasjer 

NTH er sentralt i HF-komplekset på Blindern og den eldste av høyblokkene, ferdigstilt i 1962. I 
2012 sluttførte man rehabiliteringen av 3. - 6. etasje i NTH. Det gjenstår nå rehabilitering av seks 
etasjer, 7.-12. etasje. Hver etasje er på 650 kvm. Samlet areal utgjør 3900 kvm. Estimert kostnad 
for rehabiliteringsprosjektet anslås til ca. Bo mill. kr (eks. inventar og utstyr). 

Rehabilitering av NTH vil gi tidsmessige lokaler, bedre fysisk arbeids- og læringsmiljø for ansatte 
og studenter ved Det humanistiske fakultet (HF) blant annet i form av bedret belysning, inneklima 
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og åpenhet. Bedre klimaregulering, styring av lys og ventilasjon basert på tilstedeværelse vil i 
tillegg gi grunnlag for energibesparelser. 
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En bevilgning på 40 mill. kr fra KD med 40 mill. kr fra UiO, som er avsatt innenfor EAs budsjett for 
satsninger i 2015, vil kunne fullføre rehabiliteringen av NTH etter mønster fra de allerede 
rehabiliterte etasjene. Midler til prosjektet vil videre medvirke til at den første av de tre 
fakultetstilhørende høyblokkene på Blindern helt vil kunne ferdigstilles. I tillegg vil en slik 
ekstratildeling gi muligheter for omdisponering av midler slik at prosjekteringen og 
gjennomføringen av f.eks. Brøggers hus kan videreføres. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

I Statsbudsjettet for 2015 tildeles de universitetene somforvalter egen bygningsmasse samlet 75 

mill. kr til rehabilitering av eksisterende bygninger. 

Styret vedtar å følge Universitetsdirektørens anbefaling om å søke Kunnskapsdepartementet om 
en ekstra tildeling på 40 mill. kr .for 2015 til oppgradering og rehabilitering av Nils Treschows 
hus. 
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