
Orientering for UiO-styret, styremøte nr. 7 - 5. desember 2017
Eiendomsdirektør John Skogen

Bygg, drift og risiko

Eiendomsavdelingen skaper rom for et 
fremragende universitet – hver dag



Revidert internhusleieordning



Rammer og prosess for revidert internhusleie 

Fellesgruppa UiO gruppa

§

Internhusleie
Prinsipper

Styret 14.3.17

kr

Internhusleie
Fordeling 2018
Styret 20.6.17

Universitetenes tildelingsbrev for 2016: 
«Kunnskapsdepartementet tar sikte på å 
innføre én internhusleieordning for 
selvforvaltende universiteter og høyskoler, 
herunder en modell som følger de samme 
prinsippene for forvaltning, drift og 
vedlikehold, forsyningskostnader og andre 
kostnader.»

Formål: 
• opprettholde 

tilstandsgraden for 
bygningene

• øke incitamentet for mer 
effektiv arealbruk hos 
enhetene

• være enkel å administrere 
og et tjenlig verktøy for 
institusjonene



Status for implementering av revidert internhusleie

20.6.17 1.1.18

Iverksetting

Bruker har: 
• Bestemt hvilket nivå de vil 

ha internhusleie på
• Kvalitetssikret arealdata
• Opprettet arealforum

EA : 
• Koder om alle 

arealer
• Regner om til 

nye priser

EA vil: 
• Oppdatere internhusleie 

betingelser og 
tjenestebeskrivelser og 
legge det ut på web

Bruker vil: 
• Oppdatere 

budsjettene i 
forhold til ny 
internhusleie

4.9.17 20.10.17

15.11.-15.12.17

1.12.17



Campusstrategi og samarbeidet med 
Oslo kommune



Campusstrategi og samarbeidet med Oslo kommune

Campusutviklingsprosjektet 
igangsatt av Oslo kommune er 
en anledning til å tenke 
helhetlig rundt utviklingen av 
Oslos campuser. 

UiO vil arbeide for at 
prosjektet skaper varige 
resultater som preger 
byutviklingen, i tett samarbeid 
med de andre 
kunnskapsinstitusjonene. 

«Blindernporten»

UiO i sentrum

Etterbruk Marienlyst



Campusstrategi

• Campusstrategi for Oslo skal skape 
et fremtidsbilde og være en felles 
plattform ved å beskrive 
overordnede målsettinger, 
prinsipper og ønskelige tiltak for 
helhetlig campus- og byutvikling.

• Den skal være et verktøy som 
inspirerer aktørene til å trekke i 
samme retning mot felles mål. 

• Prosjektet i regi av Oslo kommune 
skal levere forslag til 
campusstrategi for Oslo og 
handlingsplan innen 1. mars 2018.



Ny bruk av Nedre Blindern

H2017 
Nedre Blindern i by- og samfunnskontekst

– etterbruken av Marienlyst dersom NRK flytter
– campusutviklingsarbeidet
– tverrfaglig campusutvikling 
– UiOs rolle i Kunnskapshovedstaden Oslo

V2018
UiOs visjoner for Nedre Blindern

- Scenarier – alternativ bruk og 
mulige utviklingsretninger

• Prosjektområdet er på ca 145 000 m2. 
• Ca. 40 000 m2 fraflyttes ved realisering av LVS 2023/2024.





Behov for næringsarealer



«Blindernporten»
- utvikling av forskerboliger og bytilbud ved Blindern stasjon

- Skape en representativ 
og trygg adkomst til UiO

- Gi et bedre tilbud for 
internasjonale forskere 
ved UiO

- Skape nye kvaliteter og 
tilbud på campus



Nybygg finansiert over statsbudsjettet 
som prioritert i UiOs masterplan



Livsvitenskap 
2023

Startbevilgning
foreslått

Klinikkbygg OD 
2025

Oppstart forprosjekt
(OFP)

Vikingtidsmuseum 
2023

Forprosjekt
Kvalitetssikring (KS2)

Veksthus 
2024

Forprosjekt

Byggene medfører økte driftskostnader som UiO må dekke selv  
(styresak 2.5.17 Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-års perspektiv)

STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS

Forutsetter statlig finansiering

http://aart.dk/en


Campus UiO:Blindern



Sophus Bugges 2016 Niels Treschows 2017

Læringssenter
Georg Sverdrups hus 2017

UiO:Blindern
– ferdigstilte prosjekter iht. Masterplan

Læringssenter
teologisk fakultet 2017

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ8b6xyqTSAhWBBiwKHWJsAc4QjRwIBw&url=http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/01/nyopna-sophus-bugges-hus.html&psig=AFQjCNEd7vgSxYWMdH_V6e9yWu56AQmQdA&ust=1487882969436164
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj34sXuyqTSAhUECywKHeqFAjcQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niels_Treschows_hus.JPG&bvm=bv.147448319,d.bGs&psig=AFQjCNEJXs5s2mGVwQZoKmUZjP7e_O39IA&ust=1487883156061848


UiO:Blindern
- pågående og planlagte prosjekter iht. Masterplan

Kristian Ottosens hus 
Rehabiliteres 

2018-2019

100 mill.

Niels Henrik Abels 
Rehabiliteres 
2017-2018

141 mill. 175 mill.

Eilert Sundts hus B
Ikke prioritert foreløpig

100 mill.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPoMzOy6TSAhUDCSwKHVpRDGUQjRwIBw&url=http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/los/ea/aktuelt-saker/&bvm=bv.147448319,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNEtKMlzDJDEcALDntDiiezRe0jasA&ust=1487883353463225
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXrbqHzKTSAhWIDZoKHTJUDmoQjRwIBw&url=http://www.uv.uio.no/iped/om/historie/&psig=AFQjCNHAXxQcuHJjg8F8ifkXuK0pS1eimg&ust=1487883474407543


Campus UiO:Sentrum



Innflytting 2019/2020

Leieavtale med Entra:
Samlet arealløsning for Det juridiske fakultet på Tullinløkka



Videre fremdrift for eksisterende JUS-bygg i sentrum



Rehabilitering Historisk museum
- trinn 1: klimaskjerm 2017-2018

Arbeider påbegynnes våren 2018



Tilleggsutredning for Tullinløkka
- utføres av Statsbygg på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Campus UiO:Tøyen



W.C. Brøgger hus 
Rehabiliteres 2017-2020

278 mill.

Nytt Klimahus på Tøyen –
gave fra Jens Ulltveit-Moe

Bygges 2018/2019

70 mill.

UiO:Tøyen
- pågående og planlagte prosjekter 



Victoriahuset Palmehuset



Andre saker



Risikokart EAs satsingsportefølje pr. november 2017
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UiO og OUS/HSØ



Fremtidig målbilde for OUS

o et samlet og komplett regionsykehus inkludert 
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad

o et lokalsykehus med somatikk, psykisk helsevern og rus på Aker
o et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet

• etablering av ny regional sikkerhetsavdeling

• styringsansvaret for prosjektene overført til HSØ, i henhold til 
forutsetninger i styresak 029-2015.





Universtetsarealer i sykehusarealer–
Statsbudsjett 2018
Nye bygg: 
«Helseforetakene eier, universitetene leier med 
kostnadsdekkende leie for FDV og kapitalkostnader».
«Forslag om økte bevilgninger til husleie for 
universitetene behandles i den ordinære budsjett-
prosessen sammen med forslag om bevilgning til 
investeringslån. Kompensasjonen skal maksimalt 
utgjøre 75 % av de økte kostnadene. Universitetene 
skal eie brukerutstyret».
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