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POTENSIALET PÅ NEDRE 
BLINDERN

Samstemt utvikling av Marienlyst og Nedre Blindern –
kunnskap møter næring

6. februar 2018

Presenter
Presentation Notes
Fraflyttingen av sentrale bygg på Nedre Blindern gir anledning til å se på hvordan bygningsmassen på best mulig vis kan bidra til både å realisere Universitetet i Oslos akademiske ambisjoner og til å bidra til løsning av de store, identifiserte samfunnsproblemene.Samlet sett utgjør Nedre Blindern 1/4 av UiOs arealer.Dette er stort nok til å gjøre helhetlige, akademiske grep.
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Presenter
Presentation Notes
MOOCS may be old news by now, but it gives an interesting backdrop for a couple of thoughts:  the consequences of technological development is hard to predictUniversities and higher education has proved harder to change than many believedThe university campus – The university of Oslo’s at Blindern as an example – will continue to be important for years to come. In fact, location and proximity are still vital for collaborationWe are eager to develop the zone between the university and the city 
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Campusstrategi for Oslo
• Fellesprosjekt i regi av Kunnskap Oslo

• Hovedmålsetting: Videreutvikle Oslo som kunnskapshovedstad og styrke byens 
attraktivitet for studenter, forskere og kunnskapsintensivt næringsliv. 

• Behandles i byrådet juni 2018. Påfølgende bystyresak.

• Tre definerte innsatsområder: 
− Studiebyen (eks. studenthus, studentboliger, praksisordninger)
− Innovasjon og næringsutvikling (eks. bedre økosystem for innovasjon)

− Kunnskapshovedstaden for alle (eks. kopling mellom utdanningsnivåene, EVU)

• Strategiske grep:
− Sikre fremtidig areal for institusjoner og kunnskapsbasert næringsliv –

byplangrep koplet til Oslos nye kommuneplan 
− Prioriterte samarbeidstiltak som styrker kunnskapshovedstaden
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Presenter
Presentation Notes
Oslo kommune leder arbeidet med å utvikle en ”Campusstrategi for Oslo” og samarbeider tett med byens universiteter, høyskoler og andre kunnskapsmiljøer, studentene og næringslivet om dette. Hovedmålsettingen er å videreutvikle Oslo som kunnskapshovedstad og styrke byens attraktivitet for studenter, forskere og kunnskapsintensivt næringsliv. 



KUNNSKAPSHOVEDSTADEN

Presenter
Presentation Notes
Oslo kommune lager nå sammen med sentrale aktører i Osloregionen en felles campusstrategi for kunnskapshovedstaden.Målet for strategien er å:Bidra til at Oslo tiltrekker seg flere studenter, forskere og etableringer og oppleves som en attraktiv studieby.Se byplanlegging og næringsutvikling i sammenheng for å styrke eksisterende og skape nye miljøer for innovasjon og kunnskapsbasert næringsutvikling.     Dette vil bidra til å tiltrekke virksomheter og skape vekst og arbeidsplasser i Oslo. Sikre at Oslo blir en kunnskapshovedstad for hele byens befolkning.Parallelt med dette arbeider NRK med planer for frigjøring av deres arealer på Marienlyst. SiO går snart i gang med å bygge nye studentboliger i Blindernveien. UiO vil frigjøre nærmere 40.000 kvm på Nedre Blindern i 2024. UiO, byen, staten og næringslivet har nå en mulighet og et handlingsrom til å skape forutsetninger for å løse store samfunnsutfordringer på en ny og bærekraftig måte. Det sentrale grepet i strategien er lanseringen av Oslo Science City. Oslo er en kunnskapshovedstad. Det gir grunnlag for videre satsning. Blindern og Marienlyst er indrefileten i den definerte kunnskaps- og innovasjonssonen. Hvordan skal vi sammen med omgivelser, myndigheter og andre interessenter få til en attraktiv innovasjonssone? 



UTREDNINGSOMRÅDE NEDRE BLINDERN



Visjon
Bærekraftkluster
Kunnskap i bruk

• STYREMØTE 
februar 2018

Definere
Kvaliteter ved 
visjon
Konsolidering 
fakultet
Scenarier
Prosess

• ARBEIDSGRUPPE

Velge

• STYREMØTE juni 
2018

Presenter
Presentation Notes
VÆRE FORSIKTIG MED Å BRUKE NOE SOM KAN MISFORSTÅS SOM EGENNAVN – SÆRLIG HVIS DET SKAL ERSTATTE MENINGSFYLT BEGREPSFESTING AV AMBISJONENE VÅRE 



MÅLPUNKTER

• Fraflytting kjemi- og farmasi – H2024 
– ha planer og budsjetter klare - kan ikke la 40 000m² stå tomme

• 100-årsjubileum Blindernaksen – regulert i 1925
– vedtatt helhetlig plan for Nedre Blindern? 

• 100-årsjubileum Campus Blindern – åpnet i 1936
– ambisjoner og mål? 

Presenter
Presentation Notes
	(plankonsept fra 1923, Sverre Pedersen)



NRK | UiO – PARALLELLE UTREDNINGSOMRÅDER

Presenter
Presentation Notes
1950-tallet



UiOS AREALMESSIGE INTERESSER KNYTTET TIL 
UTVIKLINGEN PÅ MARIENLYST
• Geografisk relevant – knytte Blindern bedre til byen.
• UiO har ikke et selvstendig arealbehov som må dekkes på 

Marienlyst. 
• Økende etterspørsel etter samarbeidsarenaer for akademia, 

forskning og næringsliv. Dvs. det er et behov for 
kommersielle, fleksible arealer hvor slike møter kan skje 
(innovasjon, kontor, produksjon, formidling, service, bolig).

• Ønskelig å inngå samarbeid om arealprogrammering og 
utvikling med naboer, investeringsmiljøer, interessenter og off. 
myndigheter. 

• Striperegulering (blanda formål) er avgjørende for at nye 
muligheter skal kunne utvikles og virkeliggjøres.



Tilstrekkelig omfang og fleksibilitet for etablering og 
utvidelse av innovasjons- og næringsarealer kan bare 
sikres gjennom regulering.

UiO ser foreløpig to konsepter:
- Blindernveien som selvstendig planområde og 

sammenhengende byrom – legge til rette for 
kunnskapsprogrammering (OVF, NRK, SIO, BYM, Ruter) 
av tilstøtende byggeområder.

- Utvikling av en innovasjons- og næringssone – samarbeid 
OVF, NRK og UiO.



BLINDERNVEIEN SOM KUNNSKAPSGATE



INNOVASJON- OG NÆRINGSSONE



BYGGEOMRÅDER FOR INNOVASJON OG NÆRING

BLINDERNVEIEN SOM «KUNNSKAPSGATE»

Presenter
Presentation Notes
HELHETLIG PLAN FOR OPPARBEIDELSE AV EIENDOMMER LANGS BLINDERNVEIENLØFTE FRAM KVALITETENE I GATEN KONSEPT – VEI = MIDDELALDERVEI TIL AKER KIRKE



OPPSUMMERING –
VIKTIGSTE AREALMESSIGE ØNSKER FOR MARIENLYST

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

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

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

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

Presenter
Presentation Notes
HELHETLIG PLAN FOR OPPARBEIDELSE AV EIENDOMMER LANGS BLINDERNVEIENLØFTE FRAM KVALITETENE I GATEN KONSEPT – VEI = MIDDELALDERVEI TIL AKER KIRKE
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