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Hovedproblemstillinger i saken
Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo, Masterplanen for UiOs
eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015. Den legger rammene for hvordan UiO kan utvikle
eiendommene og campusene slik at de blir funksjonelle for fremtidens bruk og virksomhet.
Masterplan avdekket et stort oppgraderingsbehov, påpekte utfordringene med å finansiere dette og
la en plan for rehabilitering. Per i dag ligger UiO i rute med fremdriften i planen.
Hittil har oppfølging av masterplan tilført oppgraderingsmidler til eiendom på 170 mill. kr fra
Tøyen- og Observatoriefondene, 64,3 mill. kr i MVA-fradrag på Brøggers hus og 100 mill. kr i
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Status bygg- og eiendomssaker
Det er for tiden stor aktivitet på bygg- og eiendomssiden ved UiO. Vi ønsker spesielt å rette styrets
oppmerksomhet mot følgende saker:
Implementering av masterplan
Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo, Masterplanen for UiOs
eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015. Den legger rammene for hvordan UiO kan utvikle
eiendommene og campusene slik at de blir funksjonelle for fremtidens bruk og virksomhet.
Masterplan avdekket et stort oppgraderingsbehov, påpekte utfordringene med å finansiere dette og
la en plan for rehabilitering. Per i dag ligger UiO i tråd med fremdriften i planen. Ulike initiativer
har skaffet til veie ca. 340 mill. kr til rehabilitering utover vanlige rammer, følgende eiendommer er
rehabilitert Sophus Bugges hus, Niels Treschows hus, Niels Henrik Abels hus, mens Kristian
Ottosens hus, W.C. Brøggers hus og Historisk museum er under rehabilitering. Videre er en det
tilrettelagt for fire læringssentre og digital eksamen, og arbeidet med å tilrettelegg for en rekke
sentre er ferdigstilt eller pågår. Masterplan setter rammene for eiendomsvirksomheten ved UiO, og
under trekker vi frem noen av de viktigste prosjektene og aktivitetene knyttet til dette. I 2016
utarbeidet EA en vedlikeholdsstrategi som legger rammene for hvordan vedlikeholdsmidlene skal
prioriteres. I 2017 kom Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet som setter mål
innen klimagassreduksjon, redusert og fornybar energibruk, miljøvennlig transport,
avfallsreduksjon og økt sortering, miljøriktig material- og ressursbruk, innkjøp, effektiv
arealforvaltning, miljøeffektiv bygningsmasse og miljøeffektive og –skapende utearealer. I
strategien slutter vi oss til de 10 strakstiltakene for byggeiere i Eiendomssektorens veikart mot
2050.

Prosjekter finansiert over statsbudsjettet
Livsvitenskapsbygget
I statsbudsjettet for 2018 kom startbevilgningen «Nybygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved
UiO». Bygget har en kostnadsramme på 5 677 mill. kr, og utstyr tilknyttet bygget og virksomheten
(«brukerutstyr») har en ramme på 1 141 mill. kr. UiO har etablert styringsgruppe, hovedbrukergruppe og fem tematiske brukergrupper, og Statsbygg har etablert prosjektorganisasjon. Oppstart
av grunnarbeidene er våren 2019, og ferdigstillelse er planlagt til 2. halvår 2024.
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Vikingtidsmuseet
På bakgrunn av anbefalinger fra et internasjonalt ekspertutvalg vedtok regjeringen i 2013 at
vikingskipene ikke skal flyttes fra Bygdøy. Det ble utlyst en åpen internasjonal plan- og
designkonkurranse som AART architects vant og fikk oppdraget. Skisse- og forprosjekt for bygg,
sikring, og brukerutstyr er utarbeidet. Prosjektet venter nå på startbevilgning i statsbudsjettet.
Nytt klinikkbygg for Det odontologiske fakultet
Kunnskapsdepartementet (KD) ga 1.7.2016 Statsbygg i oppdrag å starte et skisseprosjekt for nytt
klinikkbygg for Det odontologisk fakultet (OD). Regjeringens konseptvalg legger til grunn at bygget
plasseres på UiOs tomt på Gaustad («NEMKO-tomten»), og at Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) samlokaliseres med OD. Neste fase er regjeringens behandling av «oppstart
forprosjekt-rapport» (OFP). Statsbygg har utarbeidet et utkast til OFP-rapporten som inneholder
viktige rammer og premisser for prosjektet. KD legger den fram for regjeringen trolig i januar 2019.
Utstillingsveksthus på Tøyen
Konseptet for Veksthuset heter «Reisen» og innebærer at publikum skal oppleve mangfold i
verdens plantemiljøer ved å «reise» mellom klimasonene i verden. Prosjektet ble først stoppet,
men så gjenopptatt i 2015 under forutsetning om realisering innenfor en kostnadsramme på 495
mill.kr. UiOs vurdering er at det ikke er mulig å nå prosjektets samfunns- og effektmål innenfor de
gitte økonomiske rammene. KD ble orientert om dette i prosjektråd 25. juni, og UiO og Statsbygg
anbefalte at forprosjektet ferdigstilles selv om kostnadsestimatene går langt over tildelt ramme for
prosjektet. Inntil beslutning fra KD om videre prosess foreligger, er arbeidet i forprosjektet stoppet.

Prosjekter i egen regi
W.C. Brøggers hus - rehabilitering
Formålet med rehabilitering av W.C. Brøggers hus er å skape et formidlingsbygg som gir
befolkningen tilgang til kunnskap om hvordan verdens natur har endret seg – og fortsatt er i
endring. Prosjektet er det største UiOs Eiendomsavdeling har gjennomført i egen regi.
Universitetsstyret bevilget penger til prosjektet juni 2015, og prosjektet har rapportert fremdrift og
risikohåndtering til styret flere ganger etter dette. Det viktigste grepet for å redusere risikoen i
prosjektet, var å dele prosjektet i to faser. Rehabilitering av kjeller ble skilt ut siden den største
risikoen var knyttet til grunnforholdene på stedet. Denne fasen er nå gjennomført innenfor de
resultatmål (kostnad, tid og kvalitet) som ble satt, og risikoen for totalprosjektet er dermed
redusert. Den største utfordringen i andre fase er koordineringen mellom byggeprosjektet og
utstillingsprosjektet som ledes av NHM.
Kristian Ottosens hus - rehabilitering
Kristian Ottosens hus på ca. 8.000 kvm sto ferdig i 1964. Øverste etasje brukes av SIO Helse, og det
er bokhandel, apotek og UiOs egen virksomhet i bygningen. Det var behov for å rehabilitere
bygningen både utvendig og innvendig. Spesielt var arealene til SIO Helse svært nedslitt med
uhensiktsmessig arealplan, dårlig arealutnyttelse, og de tilfredsstilte ikke de kravene som i dag
stilles til slik aktivitet. Det var også et betydelig vedlikeholdsbehov bygningens fasader. Bygget
rehabiliteres i samarbeid med SiO som gjennomfører prosjektet, mens UiO finansierer det.
Samarbeid og ansvarsfordeling er regulert i en avtale, og UiO leder styringsgruppen. Annen etasjen
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får en mer åpen plan der eksisterende atrier bygges inn. Fasadene gjenoppbygges i tråd med
løsningen fremlagt for Riksantikvaren. Byggearbeider startet mars 2018 og ferdigstilles slik at SiO
Helse kan flytte tilbake februar 2019.
Historisk museum – utvendig rehabilitering
I 2016 og 2017 ble det gjennomført tilstandsvurderinger av Historisk museum. Bygningens
bygningstekniske tilstand er 2,43 på en skala fra 0-3 der 3 er mest kritisk. Mest prekært var
tilstanden på fasadene og taket som har medført innvendige lekkasjer og en del råteskader.
Fasadene rehabiliteres nå innenfor rammen på 100 mill. kr der 20 mill. kr ble bevilget over RNB
2017. Arbeidene har nettopp startet opp.
Klimahus
UiO har mottatt en gave fra UMOE ved Jens Ulltveit-Moe til finansiering av et klimahus på Tøyen.
Det har vært gjennomført en designkonkurranse, men det viste seg at dette designet ikke lot seg
bygge innenfor tilgjengelige rammer. UiO forhandler nå med entreprenør om et forenklet
byggeprosjekt innenfor kostnadsrammen.
Tilrettelegging for SFF-er
EA skal tilrettelegge lokaler og infrastruktur for seks SFF-er, en SFU og de to sentrene som ble
opprettet av styret - LINK og ISMO. Arealene må ferdigstilles for bruk så snart som mulig. Høsten
2017 ble det satt av 80 mill. kr på Eiendomsavdelingens budsjett for å håndtere dette. Kostnadsprognose for de ni prosjektene er nå på ca. 226 mill. kr. I juni besluttet rektor og universitetsdirektør at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må dekke inventar og følgekostnader for
sine sentre. Dette ble gjort for at EA skulle ha tilstrekkelige midler for kommende år til å håndtere
behov for f.eks. utvikling av læringsmiljø og andre brukerbehov knyttet til kjernevirksomheten.
Flere av sentrene står ferdig, noen er under arbeid, og de for resten starter byggingen om kort tid.

Andre strategiske aktiviteter
Revidert internshusleieordning innført 1.1.18
Med internhusleie mener vi en modell der arealet en organisasjon disponerer får en internpris, og
brukerne betaler husleie i henhold til arealbruk. Priser oppgis som kroner per kvadratmeter per år.
I tildelingsbrevet for 2016 heter det at «Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én
internhusleieordning for selvforvaltende universiteter». I det felles mandatet for revidering av
internhusleien står det: «Den nye internhusleiemodellen skal ha som formål å: opprettholde
tilstandsgraden for bygningene, øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene og være
enkel å administrere og et tjenlig verktøy for institusjonene». UiO ledet arbeidsgruppen for de fem
universitetene. Ny internhusleieordning med transparent og enkel prising ble innført 2018, og vi
opplever allerede høyere fokus fra enhetene knyttet til effektiv arealbruk. I forbindelse med
tildeling av SFF-er og SFU i 2017, har alle de nye sentrene som samlet utgjør rundt 3500 kvm blitt
innplassert i UiOs eksisterende arealer – altså en betydelig arealeffektivisering. Vi ser også at vi har
begynt å få enkelte oppsigelser av arealer. På lengre sikt vil arealeffektivisering gjøre det mulig for
UiO å redusere mengden innleid areal fra dagen ca. 105.000 kvm.
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Energiledelse
Energiledelse er en proaktiv, organisert og systematisk koordinering av innkjøp, konvertering,
fordeling og bruk av energi for å møte både de miljømessige og økonomiske målene. UiO har et
betydelig energiforbruk som medfører både høye klimagassutslipp og høye kostnader.
Eiendomsavdelingen etablert u 2017 energiledelse og arbeider aktivt med energieffektiviseringstiltak både tekniske og i samarbeid med brukerne. Per i dag er energiforbruket redusert med ca.
13% siden starten av 2017. Dette har medført en kostnadsreduksjon på ca. 11 mill. kr i 2017, og
prognosen for 2018 viser en reduksjon på ca. 21 mill. kr.
Forholdet til Oslo universitetssykehus (OUS)
I løpet av de neste 10 årene skal det gjennomføres store utbygninger ved OUS. Etter planen skal
Ullevål sykehus legges ned, og nye bygninger settes opp på Gaustad og Aker for å kompensere for
dette. Byggingen av nytt bygg ved Radiumhospitalet er allerede i gang. Sentrale deler av UiOs
medisinutdanning foregår ved OUS og i deres lokaler i hovedsak på Gaustad og Ullevål. Totalt
utgjør dette ca. 31.000 kvm. Det er tre viktige prosesser som foregår i høst.
1. Behandling av reguleringsplanen for OUS der UiO har gitt sin høringsuttalelse
2. Forhandling av husleieavtale for UiO bruk av eksisterende lokaler
3. Utarbeidelse av prinsipper og avtaleverk for nye arealer
Domus Juridica
Saken om ny arealløsning for Det juridiske fakultet i sentrum ble behandlet i universitetsstyret i
oktober 2014. UiO har tegnet leiekontrakt over 25 år med Entra for Kristian Augusts gate 19
(Domus Juridica, 17.529 kvm) 1.-8. etasje for samlokalisering av Det juridiske fakultet (JUS). UiO
har rett til et ubegrenset antall 15-årige forlengelser. UiO har opsjon på kjøp av bygget 15 og 25 år
etter overtakelse. Bygget står etter planen ferdig oktober 2019 og tas i bruk til semesterstart våren
2020.
Campusutvikling
Eiendomsavdelingen deltar for tiden i flere parallelle og overlappende prosesser som handler om
utvikling egen eiendom eller områdene rundt våre campuser. I samarbeid med Oslo kommune er
man i sluttfasen med dokumentet Campus Oslo –Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden.
Dokumentet legges fram for behandling i Bystyret i løpet av oktober eller november. Det viktige
grepet i dette dokumentet er etablering av såkalte innovasjonsdistrikter, med området fra
Marienlyst til Gaustad som det mest sentrale området. Her vil kommunen bidra til at det legges til
rette for mer samarbeid mellom akademia og næringslivet.
Dette arbeidet overlapper med det pågående utviklingsarbeidet med NRKs eiendom på Marienlyst.
UiO er ikke grunneier i dette planarbeider, men har interesser i hvordan området utvikles for å
sikre at det legges til rette for mer samarbeid med næringsliv og andre virksomheter rundt Campus
Blindern. Sammen med Opplysningsvesenets fond har UiO utarbeider et konsept for en
«kunnskapsgate» langs Blindernveien, som det nå arbeides for at tas inn i planprogrammet for
utviklingen av Marienlyst.
Kunnskapsgaten er overlappende med arbeidet om fremtidig bruk av Nedre Blindern etter at
Livsvitenskapsbygget står ferdig i 2024. Her bidrar Eiendomsavdelingen med å utarbeide en faglig
visjon for utvikling av denne delen av Blindern som grunnlag for videre programmering og
utvikling av konsepter for fremtidig bruk.
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Strategi 2030 – Faktanotat fra Eiendomsavdelingen

Masterplan for UiOs eiendommer
Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo, Masterplanen for UiOs
eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015. Den legger rammene for hvordan UiO kan utvikle
eiendommene og campusene slik at de blir funksjonelle for fremtidens bruk og virksomhet.
Masterplan presenterte dagens situasjon, visjon, målbilde og prioriterte prosjekter neste 25 år.

Til sammen ble 41 % av bygningsmassen eller
148 000 m2 vurdert å være dårlig egnet for
den virksomheten som bruker lokalene i dag.

Strategisk forankring
Masterplan for eiendom bygger på Strategi
2020, og figuren viser hvordan de fem
målområdene danner grunnlaget for
prioritering av eiendomsprosjekter. Rent
konkret bidrar masterplan til måloppnåelse på
delmålene 1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 23,
24 og 27.

Det tekniske oppgraderingsbehovet ble
estimert til 2,8 mrd. kr, mens 5,8 mrd. kr var
nødvendig for å foreta funksjonelle
tilpasninger for å møte dagens og
morgendagens brukerbehov. Totalt var
oppgraderingsbehovet på 8,6 mrd. kr.

Visjon og målbilde
UiOs skal skape arealer for moderne
læringsmiljø, for fremragende
forskningsmiljøer og for utadrettet formidling.
Vi skal skape åpne og levende campuser på
UiO:Blindern, UiO:Sentrum og UiO: Tøyen
med økt servicetilbud og næringslivssamarbeid. UiO har som ambisjon at
bygningene skal være i godt stand, og det skal
planlegges for en oppgradering av bygningene
på Øvre Blindern.

Situasjonen i 2015

Status moderne læringsmiljø

UiO eide 472.000 m2 og leide 110.000 m2 pr
2015. Kartleggingen viste at kun 17 % av UiOs
samlede areal hadde en god teknisk standard.
Rundt 70 % av fasadene og en del interiører er
vernet.

Det er gjennomført en rekke prosjekter for å
legge til rette for moderne læringsmiljø.
Sophus Bugges hus ble rehabilitert 2016 med
oppgradert læringsmiljø og miljøsertifisert
BREEAM Excellent. Georg Sverdrups hus
tilrettelagt læringsmiljø med ca. 400 nye
leseplasser 2015-2017. Læringssenter
Teologisk fakultet rehabilitert og modernisert
2016-2017. Nytt læringssenter ZEB-bygningen
åpent februar 2018. LINK Senter for læring og
utdanning åpent august 2018. Centre for
Computing in Science Education (SFU) er
under arbeid. For Domus Juridica som bygges
av Entra for UiO og JUS, var det nedleggelse av
grunnstein august 2018. Åpning er i 2020.
1
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Digital eksamen fikk moderne, tilrettelagte
lokaler leid inn 2016.

Det er utarbeidet en vedlikeholdsstrategi som
beskriver hvordan midler til vedlikehold og
oppgraderinger av eiendomsmassen skal
prioriteres for å få best nytte av midlene.

Status fremragende forskningsmiljø
I 2017 ble UiO tildelt fem SFF-er i tillegg til at
vi samarbeider med NTNU om en.
Tilrettelegging av arealer for SFF-ene er
prioritert. I løpet av høsten 2018 åpner Centre
for Cancer Cell Reprogramming, Developing
an integrated open access organ on chip
platform for drug discovery og RITMO Center for Interdisciplinary Studies in Rhytm,
Time and Motion. Videre er arbeidet med
Porus Media Laboatory startet, mens
Hylleraas Centre for Quantum Molecular
Sciences og Rosseland Center for Solar
Physics er i planleggingsfasen.

Utredninger og dagens status
For å nå målene om åpen og levende campus
er arbeidet med en plan for service og
tjenestetilbudet og reklamepolicy på campus
startet. Det samme gjelder en mobilitetsplan,
altså en plan for hvordan folk kan bevege seg
på en god måte både på og mellom
campusene til fots, med sykkel og med
kollektivtransport. Miljø er sentralt i dette (se
notatet om Miljø- og klimastrategi).

De fire store – prosjekter finansiert
over statsbudsjettet

For å bli mer attraktive for internasjonale
forsker opprettet styret International Staff
Mobility Office juni 2017. Tilrettelegging av
arealer for senteret er i planleggingsfasen. Det
arbeides med å utrede det fremtidige behovet
for forskerboliger for internasjonale forskere.
Saken kommer etter planen til styret
desember 2018.

Under arbeidet med masterplan, oppfordret
KD UiO til å prioritere tydelig mellom de
bygningene universitetet har behov for.
Følgende fire bygninger ble prioritert:
Livsvitenskapsbygget. Startbevilgning ble gitt i
statsbudsjettet for 2018. Byggeprosjektgruppe
fra Statsbygg er etablert og har fått
kontorplass i UiOs eiendom «NEMKO-bygget».
Arbeidene på tomten starter vinteren 2019.

Status utadrettet formidling
Totalrehabiliteringen av W.C. Brøggers hus er
godt i gang og fase 1 er gjennomført iht. plan,
mens fase 2 starter høst 2018. Gjenåpning
2021. For Historisk museum er utvendig
rehabilitering nettopp startet. Arbeidet med å
tilrettelegge Magasinene på Økern for NHMs
og KHMs samlinger avsluttes i disse dager.

Vikingtidsmuseet. Forarbeider og KS2 (siste
kvalitetssikring før bevilgning) er ferdigstilt.
UiO håper på startbevilgning for 2019.
Nytt klinikkbygg for Det odontologiske
fakultet. Planarbeidet for bygningen hadde
kommet godt i gang, men tomt for bygget var
ikke avklart i 2014. Da NEMKO-eiendommen
kom for salg, benyttet UiO sin forkjøpsrett og
trådte inn i avtalen i 2015. Med masterplans
mål å konsentrere UiOs virksomhet rundt de
tre campusene, så man mange synergier ved å
få klinikkbygget til denne tomten. Formell
beslutning om plassering kom i 2017.

Status prosjekter i egen regi
Arbeidet med å oppgradere bygningene på
Øvre Blindern er kommet langt. I tillegg til
Sophus Bugges hus (nevnt over), ble Niels
Treschows hus ferdig sommeren 2017 og
Niels Henrik Abels hus sommeren 2018.
Rehabiliteringen av Kristian Ottosens hus
ferdigstilles vinteren 2019. Eilert Sundts hus B
gjenstår, men det planlegges med bevilgning
til oppgradering for budsjett 2020.

Nytt utstillingsveksthus på Tøyen har vært
under planlegging lenge. Behov for endelig
avklaringer rundt økonomi.

2
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Finansiering av masterplan for UiOs eiendommer
Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo, Masterplanen for UiOs
eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015. Masterplan dokumenterer et oppgraderingsbehovet på
8,6 mrd. kr. Hittil har oppfølging av masterplan tilført oppgraderingsmidler til eiendom på 170 mill. kr
fra Tøyen- og Observatoriefondene, 64,3 mill. kr i MVA-fradrag på Brøggers hus og 100 mill. kr i
ekstrabevilgninger fra KD. Til sammen 334,3 mill. kr på de tre årene siden masterplan ble vedtatt.

Oppløsning av Tøyen- og
Observatorie fondene

Vedlikeholdstilskudd fra KD
I 2015 opprettet KD en ordning der de fem
selvforvaltende universitetene hvert år kan
søke om tilskudd til viktige oppgraderingsprosjekter. Forutsetningene er at prosjektet
ikke er påbegynt og at universitetet går inn
med minst tilsvarende midler. UiO har søkt om
og fått 40 mill. kr til Niels Treschows hus i
2016, 25 mill. kr til Niels Henrik Abels hus i
2017 og 15 mill. kr til Kristian Ottosens hus i
2018. I tillegg fikk UiO 20 mill. kr til fasaden på
Historisk museum i RNB 2017. Samlet har UiO
da mottatt 100 mill. kr utover ordinær
bevilgning siste tre år.

UiO hadde ansvaret for Tøyen- og
Observatoriefondene som utgjorde ca. 170
mill. kr. Masterplan påpeker at fondene burde
løses opp og midlende benyttes til
oppgradering av UiOs eiendomsmasse noe
som må sies å være i tråd med fondenes
intensjon. Fondene ble oppløst i 2017, og
styret har disponert midlene til dette.

MVA-fradrag for utstillingsbygg ved
museene
I forbindelse med oppgraderingen av W.C.
Brøggers hus der det opprinnelig ble gitt en
bevilgning på 339 mill. kr inkl. MVA, foretok vi
en vurderingen av mulighetene for å få MVAfradrag på oppgraderingen. UiO får ikke
fradrag for MVA med unntak av museumsvirksomheten som er underlagt ordningen om
«kultur MVA». I samarbeid med BDO ble det
avklart at museumsbygg som utelukkende
benyttes til publikumsvirksomhet, og ikke til
forskning og undervisning, kan få fullt MVAfradrag. Basert på dette besluttet styret juni
2016 å gå for en slik løsning. Samlet fradrag
ble på 64,3 mill. kr hvorav 48,4 mill. kr ble
investert i andre lokaler på Tøyen for å
tilrettelegge disse for aktivitetene som ble
flyttet ut av Brøggers hus, mens 15,9 mill. kr
besluttet universitetsstyret å spole tilbake til
investeringer i nye utstillinger i Brøggers hus.

Energieffektivisering
I 2017 startet vi et energieffektiviseringsprosjekt for UiO. Bare i løpet av de snaut to
årene prosjektet har vært i drift er energiforbruket redusert med 13,7 %. I 2017 innbar
dette en besparelse på ca. 11 mill. kr.

Alternative, bærekraftig
eierskapsmodeller for historiske,
vernede bygg – utredning til styret
Høsten 2016 ba styret om en utredning av
alternative, bærekraftige eierskapsmodeller
for historiske, vernede bygg. Bakgrunnen for
dette er at UiO forvalter en rekke nasjonale
kulturminner som det er knyttet store
kostnader til å holde i god stand. Totalt dreier
det seg om 25 bygninger og ca. 191.000 m2.
Eksempler er eiendommene på Karl Johan,
Historisk museum, museene på Tøyen og
Observatoriet. Resultatet av utredningen ble
presentert for styret juni 2017. Følgende fire
1
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Strategi 2030 – Faktanotat fra Eiendomsavdelingen

anbefalinger ble gitt styret for videre arbeid:
1) arbeide for muligheten til å lånefinansiere
oppgradering av bygningsmassen, 2) be om
økte midler til historiske, vernede bygninger,
3) utvikle «joint venture» samarbeid der UiOs
bygningsmasse kan gå inn som tinginnskudd
og 4) selge eiendom.

eksisterende bygg i tett dialog med enhetene,
de tillitsvalgte og vernelinjen. Arealeffektivitet
har høyt fokus i staten for tiden, og i 2017
etablerte KMD databasen Statens lokaler der
alle statens eiendommer skal registreres.
Andre fase av arbeidet, som pågår nå, er å
registrere alle statens arbeidsplassarealer. I
UH-sektoren har vi etablert en arbeidsgruppe
for å sikre felles tolking og registrering av
arealer for sektoren. UiO leder arbeidet. Vi har
grunn til å tro at det vil bli stat KPI-er for areal
per ansatt og kostnader pr. arbeidsplass når
arbeidet med Statens lokaler har kommet
lenger. Det er derfor viktig at UH-sektoren gjør
dette likt.

Fremtidig forskerboligordning
Det arbeides med å utrede det fremtidige
behovet for forskerboliger for internasjonale
forskere. Saken kommer etter planen til styret
desember 2018. Hvis man konkluderer med å
avhende dagens forskerboliger og overlate til
en ekstern partner å tilby slike, ligger det
herSS potensielle salgsinntekter på ca.120
mill. kr.

Fremtidige utfordringer

Arealeffektivisering

I mai 2017 presenterte vi saken Investeringer
og endringer i driftskostnader for
eiendomsmassen i et 10-års perspektiv for
universitetsstyret. Tallene under er bruttotall
og er basert på dagens kostnader per
kvadratmeter. En av de store utfordringene
som presenteres i notatet er at når UiO
mottar bygninger over statsbudsjettet
(Livsvitenskap, Vikingtidsmuseet, Klinikkbygg
for odontologi og Utstillingsveksthus på
Tøyen) må UiO selv bære driftskostnadene for
disse lokalene. Klinikkbygg for OD forventes
ikke å stå ferdig i 10-års perioden, men for de
øvrige tre er forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdskostnadene estimert til i
underkant av 140 mill. kr per år når alle tre
bygningene er levert. Kostnadene knyttet til
Livsvitenskapsbygget utgjør ca. 110 mill. kr
pga. størrelsen på bygget. Vi understreker at
dette er bruttotall. Det vil frigjøres arealer på
Nedre Blindern, men hvilke besparelser det vil
medføre, er avhengig av hvilke strategiske valg
som gjøres. Tallene over er utelukkende
knyttet til bygningsdrift / husleie og omfatter
ikke brukerrelaterte kostnader.

Da styret vedtok prinsipper for revidert
internhusleie ved UiO mars 2017, var en del av
vedtaket å starte en prosess med å etablere
arealnorm for UiO som bør være
bestemmende for nye arealer og veiledende i

De nye sykehusbyggene vil fases inn gradvis
mot slutten av 2020-tallet. UiO vil da måtte
betale husleie til OUS. Det er snakk om
betydelige kostnader, men det er for tidlig å
anslå siden innholdet i byggene ikke er avklart.

Revidert internhusleie
Masterplan påpekt at det var behov for å ta
grep i forhold til internhusleien som ikke
dekket vedlikehold og utvikling av
eiendomsmassen, ikke ga gode nok incentiver
til arealeffektivisering og var svært komplisert
og ressurskrevende å administrere. I
tildelingsbrevet for 2016 fikk alle de fem
selvforvaltende universitetene beskjed om å
utarbeide en felles internhusleieordning. I det
felles mandatet for revidering av
internhusleien står det: «Den nye
internhusleiemodellen skal ha som formål å:
opprettholde tilstandsgraden for bygningene,
øke incitamentet for mer effektiv arealbruk
hos enhetene og være enkel å administrere og
et tjenlig verktøy for institusjonene». UiO ledet
arbeidsgruppen for de fem universitetene. Ny
internhusleieordning med transparent og
enkel prising ble innført 2018, og vi opplever
allerede høyere fokus fra enhetene knyttet til
effektiv arealbruk.

2
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Nybygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi
ved Universitet i Oslo - Livsvitenskapsbygget
Orientering om status
Oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet ga 2.1.2018 Statsbygg i
oppdrag å realisere prosjektet Nybygg for livsvitenskap,
kjemi og farmasi ved UiO på bakgrunn av Stortingets
behandling av statsbudsjettet for 2018.

Universitetets prosjektorganisasjon
UiOs organisasjon består av styringsgruppe,
hovedbrukergruppe og fem tematiske brukergrupper
(forskningsarealene, læringsmiljø, kontorarbeidsplasser,
logistikk, bygg og IT).

Bygget har en kostnadsramme på 5 677 millioner kroner.
Utstyr tilknyttet bygget og virksomheten har en
kostnadsramme på 1 141 mill. kroner.

Rektoratet, som er premissgiver for byggets innhold,
avklarer behov og krav med berørte fakultet,
samarbeidsinstitusjoner og næringsliv.

Byggets brutto arealramme utgjør 66 700 m2.

For at UiO skal gi føringer og krav til utforming
av arealene er det i tillegg til den ordinære
prosjektorganisasjonen opprettet ca. 40
referansegrupper for byggets spesialfunksjoner,
hovedsakelig innen undervisningslaboratoriene,
forskningsarealene samt felles infrastruktur og
forskningsfasiliteter. Gruppene har et nært samarbeid
med Statsbygg og prosjekteringsgruppen.

Bygg og uteområder
Tomten består av et byggeområde på ca. 32 000 m2 og
et friområde på ca. 11 000 m2. Prosjektet innbefatter
opparbeiding av plasser og grøntområder, gang- og
sykkelvei samt å legge Gaustadbekken åpen gjennom
området.
Byggets hovedfunksjoner er undervisningsarealer med
læringssenter, forskningsarealer, felles infrastruktur og
forskningsfasiliteter, kontorarealer og fellesfunksjoner
som kantine, allmenninger med møteplasser,
studentarealer og driftsfunksjoner.
Bygget vil bli benyttet av tverrfaglige midlertidige
spissforskningsmiljøer innen livsvitenskap, Kjemisk
institutt, Farmasøytisk institutt, Norsk senter for
molekylærmedisin (NCMM), «Computational life
science» (bioinformatikk, biostatistikk, biomodellering)
samt samarbeidende næringslivsfirmaer.

Framdrift
Statsbygg planlegger oppstart av grunnarbeidene våren
2019. Det vil bli lagt stor vekt på planlegging og tidlig
utførelse av systematisk ferdigstillelse med systemtester
både fra entreprenører og fra byggherren/bruker.
UiOs driftsorganisasjon deltar aktivt i planlegging og
gjennomføring.
Ferdigstillelse av bygg og uteområder er planlagt til 2.
halvår 2024.

Status i prosjektet pr. september 2018
Statsbygg har etablert sin prosjektorganisasjon. Denne
er i gang med planlegging av videre prosjektering samt
planlegging av byggearbeidene og utstyrsinnkjøp.
Prosjekteringsgruppen startet våren 2018 planlegging
av detaljprosjekteringen sammen med Statsbygg,
eksempelvis søknadsprosessen for rammetillatelse
(byggesøknad), brukermedvirkningsprosessen,
entreprise- og innkjøpsstrategi m.m. Statsbygg vil
avertere byggearbeidene og tekniske entrepriser i 3.
kvartal 2018. Det tas sikte på å slutte kontrakter innen
utløpet av 2018.
I samarbeid med UiO er det lagt opp til en
brukermedvirkningsprosess som vil løpe fram til
sommeren 2019.

Vrimleområde på plan 1 med utsikt til læringssenteret.
Illustrasjonen viser også byggets hovedtrapp til høyre og amfi
lengst inne til venstre.
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Prosjektets historikk
1990-tallet: behovet for et nytt forsknings- og
undervisningsbygg for kjemi ble meldt av Det matematiske- og
naturvitenskapelige fakultet.
2000-tallet: dagens kjemibygg blir utredet og etter vurdering
av rehabilitering for kjemibygget, ser universitetet at farmasi
er like teknisk utrangert. UiO tenker at disse kan dra nytte av
hverandre og senere kobles også livsvitenskap på prosjektet.
2000-2011: Universitetsstyret besluttet i 2007 at man skal gå
inn for et forsknings- og undervisningsbygg for kjemi, farmasi
og livsvitenskap. Påfølgende år utarbeider universitetet
romprogram og grunnlag for konseptvalgutredning (KVU). En
rekke studier blir gjennomført av Statsbygg og UiO disse årene.
Her vurderes disponering av området, utbyggingspotensialet,
god sammenheng med friområdet i øst og veiføring for ny
adkomst til universitetet i nord.

2014: VEV med Ratio Arkitekter i spissen vinner plan- og
designkonkurransen.

2011: Regulering av Gaustadbekkdalen nord blir vedtatt av Oslo
kommune.
2012: Regjeringen velger konsept for livsvitenskapsbygget og
innarbeider dette i statsbudsjettforslaget for 2013.
2013: Statsbygg får i oppdrag å utarbeide skisseprosjekt for
bygget.
2016: Statsbygg leverer forprosjektrapport for bygget i juni og
ekstern kvalitetssikring av forprosjektet blir gjennomført.

Oktober 2017: Kunnskapsministeren meddeler at
startbevilgning blir gitt i statsbudsjettet for 2018.
			
Foto: Anders Lundell/UiO

Februar 2018: Detaljprosjektering for livsvitenskapsbygget starter. Oppstart grunnarbeid er satt til våren 2019.
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Illustrasjoner: Ratio Arkitekter

Nytt vikingtidsmusem på Bygdøy
Orientering om status
Prosjektutvikling
På bakgrunn av anbefalinger fra et internasjonalt
ekspertutvalg vedtok regjeringen i 2013 at
vikingskipene ikke skal flyttes fra Bygdøy. Året
etter ba Kunnskapsdepartementet Statsbygg om å
utarbeide skisseprosjekt og arkitektkonkurranse om
nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.
Det ble utlyst en åpen internasjonal plan og
designkonkurranse, der AART architects (DK) vant og
fikk oppdraget. Etter dette er det utarbeidet skisseog forprosjekt for bygg, sikring, og brukerutstyr.
Prosjektet avventer en eventuell oppstarts
bevilgning i Statsbudsjettet for 2019.
Sikringsprosjekt
Statsbygg har opprettet en egen
prosjekteringsgruppe knyttet til sikring/flytting av
samlingen, med spesialister innen statikk/geologi/
materialteknologi/vibrasjoner og støt/logistikk,
som supplement til KHMs kompetanse. Gruppen
skal bistå gjennom hele prosjektet og samarbeide
med museet, Statsbygg, arkitekt og øvrige rådgivere
om sikrings- og flytteprosessen. Gruppen ledes av
Statsbygg.

Brukerutstyrsprosjekt
UiO har bedt Statsbygg om å prosjektere og
kostnadsberegne brukerutstyret. Dette er vurdert
som mest hensiktsmessig på grunn av den
tette sammenhengen med byggeprosjektet, og
nødvendigheten av parallell prosjektering.
Utstillingsprosjekt
KHM leder og finansierer et eget utstillingsprosjekt i
tilknytning til hovedprosjektet.
Økonomi
Foreløpig kostnadskalkyle for Vikingtidsmuseet
inkludert sikringsprosjekt, rekkefølgekrav,
brukerutstyr, samt montere/AV-utstyr/belysning i
utstillingen.
Byggeprosjektet
Etter usikkerhetsanalyse november 2018 (
P50): 1647 mill. kr.
Brukerutstyrsprosjektet
Etter usikkerhetsanalyse januar 2018
(P50): 307 mill.kr.

Illustrasjon: fra SLA/AART som viser oversiktsperspektivet
for det
planlagte
vikingstidsmuseet.
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Prosjektets historikk
1998: Universitetsstyret vedtar å starte planlegging
av nybygg for kulturhistorisk museum i Bjørvika
2000: UiO utreder kulturhistorisk museum inkludert
vikingskip på Sørenga
2001: KD gir Statsbygg i oppdrag å sikre tomt for
kulturhistorisk musem i Bjørvika
2004: Reguleringsplan med konsekvensutredning
Bjørvika (SB/Miljøverndepartementet)

2012: KD offentliggjør rapport fra Internasjonalt
ekspert-utvalg for risiko av flytting
2012: Kunnskapsdepartementet konstaterer at
Vikingskipene må bli på Bygdøy
2012: Universitetsstyret vedtar å gå inn for Bygdøy/
Tullinløkka
2013: Regjeringen vedtar delt løsning mellom
Bygdøy, Tullinløkka og Økern

2006: Riksantikvaren starter fredningsprosess av
Vikingskiphuset med innhold
2006: Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen
om å flytte skip til Bjørvika
2007: Universitet bes om å utarbeide grunnlag for
konseptvalgutredning (KVU) for Bygdøy, Tøyen,
Bjørvika og Tullinløkka
2009: Konseptvalgsutredningen likestiller
Bjørvika og Bygdøy

2014: KD ber Statsbygg utarbeide skisseprosjekt for
nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy
2014: Statsbygg/UiO - utarbeider
konkurranseprogram
2015: Åpen internasjonal arkitektkonkurranse

2009: KS1 – Metier/Møreforskning anbefaler Bygdøy
2010: Kunnskapsdepartmentet ber universitet
om en risikovurdering av skip og gjenstander og
trafikkanalyse for Bygdøy
2010: Kunnskapsdepartementet oppretter et
internasjonalt ekspertutvalg for risikovurdering av
flytting av skip og gjenstander
2011: Universitetsstyret åpner for alternative
konsepter
2012: Universitetet utarbeider program og
mulighetsstudier

2017: Innlevering skisse, og forprosjekt
2018: Vedtatt reguleringsplan
2018: KS2 - (Concreto)
2019: Oppstart detaljprosjekt?

Mulighetsstudie: UiO/Kristin Jarmund arkitekter (2012).

Mulighetsstudie: Riksantikvaren/NAV arkitekter (2009)

Mulighetsstudie: UiO/LPO arkitekter (2009).

O-sak 4 - side 13 av 35

Nytt klinikkbygg for Det odontologiske fakultet
Orientering om status
Oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet (KD) ga 1.7.2016 Statsbygg i
oppdrag å igangsette arbeidet med et skisseprosjekt for
et nytt klinikkbygg for Det odontologisk fakultet (OD) ved
Universitetet i Oslo.
Regjeringens konseptvalg legger til grunn for videre
planlegging at bygget plasseres på tilgjengelig
tomt på Gaustad. Konseptvalget innebærer også at
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)
samlokaliseres med OD og at tannteknikerutdanningen
ved Høgskolen i Oslo og Akershus overføres til UiO.
KD har satt en øvre grense for byggets areal på om lag
21 000 m2 brutto.
Tomt
Bygget plasseres i Gaustadalléen 30 (Nemko-tomten).
Tomten med påstående bebyggelse ble i 2015 kjøpt av
Universitetet i Oslo. Tomteareal utgjør ca. 11 800 m2. Det
forutsettes at tomtens bebyggelse rives og at tomten
bebygges med nytt klinikkbygg for Det odontologiske
fakultet og annen universitetsbebyggelse. Det antas at
tomten har et utbyggingspotensial på 40 – 46 000 m2
over bakkenivå.
Innhold i nytt klinikkbygg
UiO har utarbeidet rom- og funksjonsprogram
for klinikkbygget i samarbeid med TKØ og
Tannteknikerutdanningen.

viktige rammer og premisser for prosjektet. Statsbygg
har utarbeidet utkast til rapport. Denne vil bli sendt
Kunnskapsdepartementet som legger saken fram for
regjeringen.
Skisse- og forprosjekt
Før utarbeiding av skisseprosjekt vil Statsbygg
avholde konkurranse med forhandling for å engasjere
prosjekteringsgruppe. Som del av konkurransen inngår
en begrenset plan- og designkonkurranse. Dokumenter
for kvalifisering for konkurranse med forhandling og
konkurranseprogram er utarbeidet i nært samarbeid med
UiO.
Videre har Statsbygg utarbeidet byggeprogram.
Byggeprogrammet vil bli brukt som teknisk grunnlag
for konkurransen med forhandling samt etterfølgende
prosjektering.
Universitetets prosjektorganisasjon
UiOs organisasjon består foreløpig av styrings- og
koordineringsgruppe samt hovedbrukergruppe.
Tematiske brukergruppen vil bli opprettet når
prosjekteringen kommer i gang.
Framdrift
Statsbygg antar følgende framdrift: godkjent OFP-rapport
i regjeringen 1. januar 2019 og stortingsvedtak om
byggbevilgning i statsbudsjettet 2023.

Byggets hovedfunksjoner er undervisningsarealer med
læringssenter, klinikkarealer, forskningslaboratorier,
ferdighetssenter, kontorarealer og fellesfunksjoner som
kantine, oppholdssoner/møteplasser, studentarealer og
driftsfunksjoner.
Ferdighetssenteret vil bli flyttet fra Domus Medica,
tilbygg, til det nye klinikkbygget. Lokalene,
som i dag huser ferdighetssenteret, bygges
om til undervisningsrom, grupperomsplasser,
kontorarbeidsplasser og møterom for stipendiater
samt «studentkjeller» og arbeidsplasser for
studentforeningene.
Status i prosjektet pr. september 2018
Oppstart forprosjekt-rapport
I henhold til retningslinjer fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet skal det før prosjektering
starter legges fram en «oppstart forprosjekt-rapport»
(OFP) for regjeringen. En OFP-rapport skal inneholde alle
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Prosjektets historikk
Planområde 11814 m2
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2014: Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning
forelå.
2015: På oppdrag fra KD utarbeidet Statsbygg utredning
av lokalisering av klinikkbygget på Gaustad, inkludert
hvilke sambrukseffekter med øvrige UiO-bygg dette gir.
2016: Regjeringen vedtok at det nye klinikkbygget skal
lokaliseres på Gaustad.

Illustrasjoner som viser mulig utforming av ny
bebyggelse i Gaustadalléen 30; nytt klinikkbygg og
øvrig universitetsbebyggelse.

Føringer fra Oslo kommune for utforming av bygg og tilpasning til omgivelser.
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FOR

2010 - 2013: KD utarbeidet konseptvalgutredning (KVU)
i samarbeid med UiO, Tannteknikerutdanningen og
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

TOMTEGRENSE

8 meter

BUSSL

2007: Det odontologiske fakultet opprettet
planleggingskomité for nytt klinikkbygg.
Eiendomsavdelingen ble invitert inn i arbeidet. Romog funksjonsprogram ble utarbeidet og oversendt
Kunnskapsdepartementet (KD).

Nytt utstillingsveksthus for naturhistorisk museum (NHM)
Orientering om status
Prosjektutvikling
Prosjektet Nytt Utstillingsveksthus for NHM ble besluttet
gjenopptatt i 2015 i møte mellom statsråd Torbjørn Røe
Isaksen, rektor Ole Petter Ottersen, styreleder Kristin
Halvorsen og museumsdirektør Tone Lindheim. En
forutsetning for gjenopptakelse av prosjektet var at
prosjektet skulle realiseres innenfor en kostnadsramme
på 495 mill.kr. (2015-kroner).
Prosjektet tar utgangspunkt i konseptet «Reisen», hvor
publikum skal kunne oppleve et mangfold av verdens
plantemiljø på Tøyen gjennom å foreta en reise mellom
klimasonene i verden, for dermed å kunne gi en samlet
formidling av kunnskap om verdens ulike klimasoner i ett
nytt utstillingsbygg tilknyttet botanisk hage på Tøyen.
Fra i 2015 til 2018 har prosjektet gjennomgått flere
runder med bearbeiding og nedskalering av prosjektet.
Ved gjenopptakelsen i 2015 bestod prosjektet av
utstillingsrom for 7 klimasoner, fordelt på 5540 kvm og 6
kupler/ veksthus. Da prosjektet ble fremlagt for KD i juni
2018 var prosjektet redusert til 5 utstillingsrom, fordelt
på 4300 kvm og 3 kupler/veksthus.

Som følge av de seneste kuttprosessene ble det i 2018
klart for UiO at det ikke er mulig å gjennomføre flere
kutt i prosjektet uten å gå på bekostning av prosjektets
samfunns- og effektmål hva gjelder kvalitet på
utstillingen og energiforbruk. Klima- og energiløsningen
er prosjektert gjennom en innovativ anskaffelse (i
samspill mellom Statsbygg, UiO og leverandør), og alene
beregnet til å gi en årlig besparelse i energikostnader på
ca 4 mill.kr. (ca 240 mill. kr over byggets levetid på 60 år).
Avklaringer
Da prosjektet ble forelagt for behandling i prosjektråd
hos KD 25. juni 2018, ble det fremsatt 3 alternativer for
videreføring av prosjektet:
1. Ferdigstille forprosjektet for bygg og brukerutstyr med
viten om at prosjektet vil overstige
kostnadsrammen som ble gitt i 2015 på bakgrunn Oaseprosjektet.
2. Kutte drastisk i byggeprosjektet for å kunne sluttføre
forprosjektet innenfor gitt kostnadsramme.
3. Stoppe prosjektet og andre muligheter for å realisere
prosjektets ambisjoner.

2018: Prosjektet slik det foreligger etter at prosjekteringen ble midlertidig stanset høsten 2017. UiO/NHM er svært tilfreds med
byggets arkitektur, formidlingskonsept og de tekniske løsningene som foreligger og anbefaler at forprosjektet ferdigstilles slik det
fremstår (“redusert basisløsning”).
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Anbefaling
UiO anbefaler at forprosjektet ferdigstilles (alt 1.), selv om
foreliggende kalkyler overskrider kostnadsrammen.
Prosjektet bør ferdigstilles for å dokumentere arbeidet som
er gjort og identifisere mulighetsrommet innenfor
konseptet slik det nå foreligger. UiO vurderer at prosjektet
ikke lar seg gjennomføre med ønsket kvalitet innenfor
dagens konsept og kostnadsramme.
En løsning med videre kutt i utstillingsareal (alt 2.)
medfører at prosjektets samfunns- og effektmål vanskelig
kan nås. Dersom det ikke er mulig å finansiere en økning
i kostnadsrammen, anbefaler UiO at prosjektet ikke
gjennomføres (alt 3.)
Delprosjekter og kostnader
Veksthusprosjektet er inndelt i 2 delprosjekter
(byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet), med forslag
om å utskille nok et delprosjekt (utstillingsprosjektet).
Siden dette er et spesielt bygg med uklare grensesnitt
mellom bygg, brukerutstyr og utstilling, mener UiO at det er
avgjørende at de ulike delprosjektene prosjekteres parallelt
dersom forprosjektet skal sluttføres. Foreløpig kostnadskyle
for Veksthuset som behandlet i prosjektråd 25. juni 2018:

Byggeprosjektet
Etter usikkerhetsanalyse april 2018 (P50): 543 mill. kr.*
Brukerutstyrsprosjektet
Etter usikkerhetsanalyse februar 2018 (P50): 247 mill. kr.*
*Som følge av de siste bearbeidingene i prosjektet og en
gjennomgang av grensesnittet mellom bygg, brukerutstyr,
og utstilling ble det identifisert flere kostnader som egentlig
hører hjemme i byggeprosjektet, men som av finansielle
årsaker er blitt tillagt brukerutstyrsprosjektet. Enkelte
kostnader er fjernet og foreslått dekket av NHMs ordinære
driftsbudsjett.
I tillegg er det også utarbeidet et minimumsalternativ
for brukerutstyr og utstilling med redusert omfang og
kvalitet på utstillingen, men uten å tilsidesette prosjektets
samfunns- og effektmål.
Disse siste anslagene gir en kostnad for byggeprosjektet på
565 mill. kr. og en samlet kostnad for brukerutstyr og
utstilling på 165 - 215 mill. kr (minimumsalternativ programsalternativ).

Prosjektets historikk

1930-tallet: NHM uttrykker behov for et nytt veksthus for å
styrke formidlingen ved Botanisk hage. Bilde fra blomstringen av
Victorianøkkerosen i 1931.

1998: Stein Halvorsen vinner arkitektkonkurranse for nytt
utstillingsveksthus med forslaget Oase 60 Nord.

2011: Bearbeidet konsept som ble stoppet av UiO. Denne
løsningen ligger til grunn for den opprinnelige kostnadsrammen
på 495 mill. kr.

2015: Prosjektet gjenopptas på bakgrunn av nye undersøkelser og
nytt konsept for utstillingene i veksthuset: Reisen jorden rundt.
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Ferdigstilte prosjekter i egen regi
Sophus Bugges hus
Rehabilitering av Sophus Bugges hus var et av
UiOs viktigste prosjekter knyttet til lærings- og
arbeidsmiljøåret ved UiO i 2016. Det er et også
et prosjekt hvor masterplanens forutsetning om
BREEAM-sertifisering ble implementert for første
gang.
•
•
•

•

Totalentreprisearbeider ble overtatt fra
entreprenør i august 2016.
Sophus Bugges hus ble overlevert til bruker i
desember 2016.
Prosjektet ble gjennomført innenfor de tids- og
kvalitetsrammer som var satt og ca. 10 MNOK
under kostnadsrammen. Totalt budsjett var på
146 mnok.
Prosjektet er sertifisert som BREEAM Excellent,
og er det første bygget ved UiO som har fått
BREEAM-sertifisering.

Georg Sverdrups hus
Det har de siste årene skjedd store endringer i
bibliotekene som et resultat av nye læringsformer og
ny teknologi; mer bruk av digitale ressurser, mindre
bruk av papirbaserte ressurser, vekt på læring i
grupper, bruk av bibliotekarealene til formidling,
samt andre nye tjenester. Sammen med UB har
EA gjennomført ombygging i Georg Sverdrups
hus, spesielt med tanke på å koble det digitale og
fysiske læringsmiljøet. Prosjektet har både vært et
inventarprosjekt og et ombyggingsprosjekt som har
omfattet midtparti og ekspedisjon i bibliotekets 1.
etasje og underetasje. Bygningsmessige arbeider
består i demontering av eksisterende grupperom og
kontorer og etablering av nye grupperom. Tekniske
anlegg er tilpasset ny romløsning.
•
•
•

Sophus Bugges hus: Et av UiOs viktigste
rehabiliteringsprosjekter.
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Generalentreprisearbeider er gjennomført i ulike
faser, der siste fase er ferdigstilt og overlevert til
bruker ved årsskiftet 2017/2018.
Prosjektet ble gjennomført innenfor de kostnads-,
tids- og kvalitetsrammer som var satt.
Totalt budsjett for tilpasningen har vært ca 30
mnok.

Georg Sverdrups hus: Ombyggingen ble gjennomført
i samarbeid med UB for å koble det digitale og fysiske
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læringsmiljøet.

Niels Treschows hus
I statsbudsjettet for 2016 ble det avsatt midler
til ekstra vedlikehold av bygningsmassen ved de
selvforvaltende universitetene. UiO fikk bevilget 40
mnok av KD gjennom den søkbare ordningen for 2016
til Niels Treschows hus. KD forutsatte at universitetet
selv dekker halvparten av investeringen. I 2013 var
nedre del av bygningen rehabilitert. Bevilgningen og
UiOs egenfinansiering sikret midler til rehabilitering
av resterende del av bygningen, 6 – 12 etasje.

Niels Henrik Abels hus
UiO fikk bevilget 25 MNOK av KD til rehabilitering
av Niels Henrik Abels hus. Resterende kostnader er
dekket av UiO. Bevilgningen og UiOs egenfinansiering
sikret midler til rehabilitering av resterende del av
bygningen, 7 – 12 etasje.

•

•

•
•

Totalentreprise startet opp i august 2016 og ble
ferdigstilt våren 2017
Niels Treschows hus ble overlevert til bruker i juli
2017.
Prosjektet ble gjennomført innenfor de tids- og
kvalitetsrammer som var satt og ca. 5 MNOK
under kostnadsramme. Totalt budsjett var på 90
mnok.

•
•

Totalentreprise startet opp i august 2017 og ble
ferdigstilt våren 2018
Niels Henrik Abels hus ble overlevert til bruker i
juli 2018.
Prosjektet ble gjennomført innenfor de tids- og
kvalitetsrammer som var satt og ca. 15 MNOK
under kostnadsramme. Totalt budsjett var på 141
mnok.

Niels Treschows hus: Overlevert til bruker i juli 2017.
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Niels Henrik Abels hus: Bilde fra ett av de oppussede
undervisningsrommene.
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Brøggers hus / Geologisk musem - rehabilitering
Orientering om status per august 2018
Formålet med rehabilitering av W.C. Brøggers hus er å skape et formidlingsbygg som gir befolkningen
tilgang til kunnskap om hvordan verdens natur har endret seg – og fortsatt er i endring. Prosjektet er det
største UiOs Eiendomsavdeling har gjennomført i egen regi. Universitetsstyret bevilget penger til prosjektet
juni 2015, og prosjektet har rapportert fremdrift og risikohåndtering til styret flere ganger etter dette.
Det viktigste grepet for å redusere risikoen i prosjektet var å dele prosjektet i to faser. Rehabilitering av
kjeller ble skilt ut siden den største risikoen var knyttet til grunnforholdene på stedet. Denne fasen er nå
gjennomført innenfor de resultatmål (kostnad, tid og kvalitet) som ble satt, og risikoen for totalprosjektet
er dermed redusert. Den største utfordringen i andre fase er koordineringen mellom byggeprosjektet og
utstillingsprosjektet som ledes av NHM.
Målsetninger
Følgende virksomhets- og effektmål er lagt for
prosjektet:
Virksomhetsmål
Som brobygger mellom samfunnet og universitetet,
har museene en unik rolle gjennom sin utadrettede
formidlingsvirksomhet. Oppgradering av Brøggers
hus til et formidlingsbygg som gir befolkningen
tilgang til kunnskap om hvordan verdens
natur har endret seg – og fortsatt er i endring.
Formidlingsbygget skal bidra til å synliggjøre
forskningen, utdanningene og universitetets
relevans i samfunnet.

Effektmål
Utformingen av hensiktsmessige arealer som
ivaretar krav til kostnadseffektiv drift, effektiv
logistikk og fleksible arealer for fremtidig
arealutnyttelse:
1. Planløsning som gir effektiv publikumsflyt
innenfor en økning i besøkstallet opp mot 200 %
2. Teknisk infrastruktur og praktiske
publikumsfasiliteter som er dimensjonert for en
tredobling av publikumsbesøket og 15 års bruk
slik at endrete løsninger kan integreres uten
ombygninger de første 15 årene etter åpning.
3. Robuste løsninger som ivaretar utstillingenes
sikringskrav og klimakrav.
4. Arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges
og utformes i forhold til arbeidet som utføres og
den enkelte arbeidstaker.

Fremdrift: fremdriften er i hovedsak i tråd med plan for prosjektet.
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Historikk
Kortfattet historikk for prosjektet Brøggers hus –
Rehabilitering / ombygging:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Skisseprosjekt ferdigstilt i september 2012 av
Kristin Jarmund Arkitekter.
Forprosjekt ferdigstilt i juni 2013 av Kristin
Jarmund Arkitekter.
Riksantikvar freder fasader og deler av
innredningen i Brøggers hus gjennom
fredningsforskrift av 18. juni 2014. I perioden
2011 til 2013 forhandlet UiO og Riksantikvar om
hvilke endringer som kunne gjøres innvendig og
utvendig.
Kvalitetssikring av forprosjektet ferdigstilt januar
2015 av HR Prosjekt.
Styret i UiO bevilget juni 2015 samlet 339 MNOK
til rehabiliteringen av Brøggers hus. Utstillingene
er ikke inkludert i dette beløpet.
Styret i UiO besluttet juni 2016 at
Brøggers hus utelukkende skal benyttes til
«utstillingsvirksomhet». Dette gir fullt fradrag for
MVA for rehabiliteringskostnadene. Hoveddel av
besparelser i MVA investeres i erstatningslokaler
for den forskning og undervisning som ikke
lenger kan finne sted i Brøggers hus. Resterende
besparelse tilbakeføres til VØS fra EA.
Detaljprosjektering for trinn 1 kjeller igangsatt
desember 2016.

Internrevisjon
UiO ved enhet for internrevisjon gjennomførte en
internrevisjon av prosjektet i 2017 med rapport av 5.
september 2017. Konklusjonen var der:
• «Grønn» på prosjektstyring og kontroll
• «Gul» på risiko.
Omforente tiltak i revisjonsrapporten er fulgt opp og
lukket.
Siden få av prosjektets var påløpt sommeren 2017,
vil internrevisjonen gjøre en ny gjennomgang av
prosjektet høsten 2018.

Ombyggingsarbeidene i kjeller igangsatt
november 2017. Entreprenør HAG Anlegg AS.
Tilbudsforespørsel for trinn 2 totalrehabilitering
utsendt juni 2018 – tilbudsfrist medio oktober
2018.
Før og etter: bildene viser før- og etter i underetasje i
Brøggers hus

W.C. Brøggers hus

Mill. kr

2014 - Bevilgning kvalitetssikring/reprosjektering av Brøggers hus
2015 - Bevilget satsingsmidler styret 2016-2020
2016 - Tillegg overført fra «større vedlikehold og inveteringer»
MVA - fradrag omdisponert til «Andre lokaler Tøyen»
MVA - fradrag tilbakelevert til styret 2018
Totalt disponibelt for prosjektet
Bevilgning: oversikt over bevilgning i prosjektet.
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10
329
3
-48
-16
278

Kristian Ottosens hus - ombygging av 2. etasje for SiO Helse
Orientering om status
Prosjektutvikling
Kristian Ottosens hus hadde et betydelig
vedlikeholdsbehov som spesielt var knyttet til SiO
Helses arealer i 2. etasje og bygningens fasader.
SiOs arealer var lite oversiktlige og med dårlig
tilgjengelige og hadde betydelige HMS-avvik.
SiO valgte derfor i 2016 å fraflytte bygget da det ikke
var forsvarlig å tilby sine tjenester der lengre.
Etter avtale med UiO gjennomførte SiO et
forprosjekt for å synliggjøre tekniske og økonomiske
konsekvenser for en rehabilitering. Forprosjektet
utviklet en mer åpen plan der de eksisterende
atriene ble bygget inn som bruksareal for SiO Helse
og ny heis etablert.

Avtale mellom UiO ved Eiendomsavdelingen og
SiO om gjennomføring av prosjektet ble inngått
24.01.2018. Anskaffelsen i prosjektet foretas av SiO i
medhold av regelverket for offentlige anskaffelser.
Tilbudsutlysning generalentreprise ble utlyst
01.12.2017 og entreprenør ble kontrahert i uke
8/2018.
Fremdrift
Lokalene var ferdig utflyttet 30.11.2017
Byggearbeider ble igangsatt 12.03.2018. Ettersom
bygningens 1. etasje har full virksomhet, har spesielt
støyende arbeider måttet utføres utenom vanlig
arbeidstid for brukerne i 1. etasje.

Bygningens fasader er fredet og det har vært
en prosess med Riksantikvaren i forbindelse
med etablering av nye tekniske rom på tak og
gjenoppbygging av yttervegg. Gjennomføring
av prosjektet ble vedtatt av Universitetsstyret
20.06.2017.

Det er forventet ferdigstilling for SiO Helse og
oppstart av deres innredningsarbeider i februar
2019.

Bygningens fasade er fredet og det har vært en prosess
for å gjennombygging av yttervegger.

Kristian Ottosens hus pakket inn for ombygging.
Bygningen sett fra Frederikkeplassen.

Kostnader
Byggeprosjektet har en kostnadsprognose på 85
MNOK som dekkes av UiO. Inventarkostnader
dekkes av SiO.

O-sak 4 - side 22 av 35

Rehabilitering av Historisk musem
Orientering om status
Bakgrunn for prosjektet
I desember 2016 ble det gjennomført en
tilstandsregistrering av bygningens fasade og tak
samt innvendig kjeller og loft, som har resultert
i en tilstandsanalyse av 03.02.2017. Bygningens
bygningstekniske tilstand har fått karakteren 2,43 på
en skala fra 0-3 der 3 er mest kritisk.
Generelt kan man si bygningen er solid bygget og
står godt. Imidlertid bærer bygningen betydelig preg
av manglende vedlikehold over mange år, selv om
det sporadisk er utført reparasjoner og vedlikehold
på vinduer, beslag, taktekking og murfasader.
Hovedpunkter i tilstand er: Skader i taktekkingen.
Mangelfullt gesimsbeslag og beslag forøvrig.
Vinduer har kraftig malingsavflaking til bart treverk,
oppflisede dryppneser og en del råteskader.

Murfuger har løse og forvitrede fugemørtler, noen
løse stein. Endel skader på sandsteins-omramninger.
Skjøt i øvre del av nedløp fungerer dårlig. Totalt
sett medførte dette også innvendige lekkasjer
og akselererende forfall. I hovedsak anbefales
fullstendig refuging av murfasader, rehabilitering
av vinduer, omlegging av taktekking og fornyelse av
gesimsbeslag, takrenner og nedløp. Drenering ser ut
til å fungere brukbart, men det stilles spørsmål om
dreneringen klarer å ta unna vann fort nok ved store
nedbørsmengder.

Historisk musem: Pakket inn for rehabilitering av byggets fasade.
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Prosjektutvikling
Skisse, detalj og kontraheringsfase.
• I tilstandsanalysen utført av Forsvarsbygg ble det
antydet en prosjektkostnad på 116 mill. kroner.
• Etter gjennomført skisseprosjekt ble det
gjennomført en kalkyleprosess som ledet til
en antatt prosjektkostnad på 186 mill. kroner.
Kalkylen inkluderer en del supplerende arbeider,
bl.a. utvendig drening og overvannshåndtering,
varevinduer innvendig, oppgradering av
utvendig belysning etc.
• Basert på tildelte midler på til sammen 100 mill.
kroner er prosjektomfang nedjustert.
• Entreprenør er kontrahert med grunnlag i
tildelte midler. Høsten 2018, etter at stillas
rundt bygget er etablert, arbeides det med
å prioritere tiltak innenfor de midlene som
prosjektet er tildelt.

Avklaringer
Basert på revisjon av EAs masterplan må det legges
en strategi for hvordan en komplett utvendig og
innvendig rehabilitering av Historisk Museum skal
gjennomføres
Budsjett/ kostnader
Budsjettet som er akseptert og kontrakten som er
inngått innebærer p.t. følgende.
Byggeprosjektet
Prosjektkostnad (inkl. mva.): 77,9 mill. kr.
P50: 				
89,7 mill. kr.
Hvorav Entreprisekost utgjør: 56,9 mill. kr.
Rigg og felleskostnad utgjør: 18,6 mill. kr.

KHM sitter i dag spredt på tre lokasjoner i sentrum: Fredriksgate 2 og 3 og St. Olavsgate 29.
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SFU/SFF mv.
Orientering om status
Prosjektutvikling
UiO fikk våren 2017 tildelt en rekke sentre. EA skal
tilrettelegge lokaler og infrastruktur for 6 SFF-er, 1 SFU og
2 sentre som er opprettet av styret; LINK og ISMO:
For alle sentrene er det behov for at arealene ferdigstilles
for bruk så snart som mulig. Tilretteleggingen medfører
betydelige investeringer til rehabilitering, utstyr/
innredning og følgekostnader. Med følgekostnader mener
vi å tilrettelegge lokaler for de som flytter ut av arealene
som skal brukes av sentrene.
Avklaringer og fremdrift
Det har vært en svært krevende prosess for å få avklart
omfang og konsekvenser av prosjektene. Pr september
2018 er 4 sentre fullført, 2 i byggefasen og 4 er fortsatt i
prosjekteringsfasen. Se figur 1.
Økonomi og usikkerhet
Basert på vurdering i tidligfase i mai 2017 var
kostnadsomfang for deler av porteføljen vurdert til
ca. 121 mill. kr. Estimatet var basert på arealenes
størrelse og EAs erfaringskostander per kvadratmeter.
I dette overslaget var ikke LINK og ISMO med siden
disse ble vedtatt opprettet av styret juni 2017. Videre
prosjektutvikling, detaljprosjektering, brukermedvirkning
og avklaring av følgekonsekvenser har medført en
betydelig kostnadsøkning.

Gjennomføring av prosjektene vil imidlertid
medføre arealeffektivisering og forbedret tilstand på
bygningsmassen. En del av tiltakene kan betraktes som
både teknisk og funksjonell oppgradering. Pr. september
2018 er prognose for totalkostnaden 226 MNOK. Det er
fortsatt knyttet usikkerhet til kostnadene, spesielt for de
prosjektene der bygging ikke er igangsatt.
EA peker spesielt på arbeidene som skal gjennomføres
for Rosseland Centre for Solar Physics i Svein Rosselands
hus. Bygningen er ett av de eldste på Campus Blindern
og både eksteriør og interiør er underlagt fredning etter
kulturminneloven. I tillegg må det etablerers en datahall
i nabobygget Helga Engs hus som medfører betydelige
kostander. På grunn av de høye kostandene har EA og og
MatNat blitt enige om at MatNat bidrar i finansiering av
brukerutstyr og følgekostnader.
Rektoratet har også satt i gang et arbeid for å utarbeide
en overordnet policy for etablering og kostnadsfordeling
av sentre.

Figur 1: Tentativ fremdrif for SFF’er.
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Sum
estimert
kost, sep.
2018

NR.

Senter

Bygg/Fakultet

Fakultet EA

SFF1

Centre for Cancer Cell Programming
- MEDFAK

Domus Medica 3.etg
Biokjemi - MEDFAK

4

-

4

SFF1

Centre for Cancer Cell Rerogramming
- MN/IBV

Kr. Bonnevies hus - MEDFAK

4

2

3

SFF2

Developing an integraded open
access organ on chip platform for drug
discovery - MEDFAK/IMB

Domus Medica 1.etg
- MEDFAK

5

-

5

SFF3

Hylleraas Center for Quantum
Molecular Sciences - MATNAT/Kjemi

Kjemibygningen BL23, vestre
karre 2.etg - MATNAT

18

4

14

SFF4

Rosseland Center for Solar Physics
- MATNAT/Astrofysikk**

BL26 Svein Rosselands hus
- MATNAT

60

26

34

SFF5

Center for Interdisciplinary Studies in
Rythm, Time and Motion

Forskningsveien 3A+B

10

SFF6

Porus Media Laboratory (tildelt NTNU
- ca. 40% av virskomhet er lagt til
MATNAT/Fysisk institutt)

Fysikkbygningen vest, 3.etg og
K1 - MATNAT

17

2

15

SFU1

SFU (Senter for fremragende utdanFysikkbygningen øst, 4.etg
ning), Centre for Computing in Science - MATNAT og skolelab i FysikkEducation
bygningen vest 2.etg

39

5

35

10

SFUIT1 Følgekostnader i Fysikkbygningens
kjeller (NTL/driftsområde nedre mm)

Fysikkbygningen øst, u.etg
- MATNAT

26

SFUIT2 MATNATs arbeider i 3.etg i
Fysikkbygningen øst

Fysikkbygningen øst 3.etg
- MATNAT

22

22

ISMO

International Staff Mobility Office

Lucy Smiths hus, 1.etg

10

-

10

SLU1

Senter for læring og utdanning - LINK

Georg Sverdrups hus, tidl.
Galleri Sverdrup og ombygging
i 4. etg

10

-

10

226

60

166

Alle:
Figur 2: Oversikt status per september 2018, P50-kostnader* til SFF/SFU/SLU.
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Revidert internhusleie UiO
Orientering om status
Bakgrunn
Med begrepet internhusleie mener vi en modell der
arealet en organisasjon disponerer får en internpris,
og brukerne betaler husleie i henhold til arealbruk.
En internhusleiemodell består av kostnadsføring,
prisfastsettelse og regeldel. Priser oppgis som
kroner per kvadratmeter per år.
I tildelingsbrevet for 2016 heter det at
«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.» Videre heter det at «Intern
husleieordning vil i første omgang ikke inneholde
kapitalelement». Med andre ord alle kostnader
knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold for å
opprettholde tilstandsgrad

Grunnleggende tjenester
for universitet som basis
vakt- og sikringstjenester

(se figur 2) skal inngå, men kostnader til å
løse oppgraderingsbehovet som er en del av
«kapitalelementet» inngår ikke i denne omgang.
I det felles mandatet for revidering av internhusleien
står det: «Den nye internhusleiemodellen skal
ha som formål å: opprettholde tilstandsgraden
for bygningene, øke incitamentet for mer
effektiv arealbruk hos enhetene og være
enkel å administrere og et tjenlig verktøy for
institusjonene». UiO ledet arbeidsgruppen for de
fem universitetene.

Basis renhold - regelmessig
og periodisk renhold

Renhold
Universitetsfelle tjenester

Større og mindre arbeider
for å opprettholde
tilstandgraden til
eiendomsmassen
Skatter, avgifter,
eiendomsledelse og
administrasjon, drift
og reparasjoner

Forsyningskostnader
Vedlikehold,
utskiftning
og utvikling
Forvaltning
og drift

Husleie og
felleskostnader
for leide
arealer

Energi, renovasjon, vann
og avløp - ligger inne
fordi leietaker har liten
påvirkning

Utleiers kostnad

Figur 1: Felles prismodell for de fem selvforvaltende universitetene. Prinsipiell oppdeling av kostnader knyttet til
FDVU for universitetenes bygninger. Stakken til venstre viser kostnadsføringen for eide areal, mens stakken til høyre
viser for leide areal.
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Implementering
Fra tildelingsbrevet og dermed i «Fellesrapporten»,
lå det en del føringer som UiOs styre la til grunn da
det vedtok «Prinsipper for revidert internhuskeie
ved UiO» 14.3.17. Revidert internhusleiemodell for
ble iverksatt 1.1.2018.
Følgende prinsipper ligger Stil grunn for modellen:
• Prisstrukturen skal være basert på oppdelingen i
figur 1 (se under).
• Det skal være en enkel prisstruktur med få
priser.
• Eide arealer prises i to nivåer, høy
(1615,10 		
kr/kvm) og moderat
(1153,60 kr/ kvm), basert på kvalitet dvs.
byggets tekniske tilstand. Skillet settes ved
tilstandsgrad 1,2.
• Leide arealer har en egen pris (2952,80 kr/
kvm).
• Alle arealer i bygget får samme pris uavhengig
av arealtyper.
• Basis renhold og forsyningskostnader inngår i
arealkost.
• Budsjettnøytral innføring og forutsigbare
kostnader for enhetene fra år 2 og utover.
• Enheten betaler bare internhusleie for de
lokalene de disponerer, Eiendomsavdelingen
dekker driftskostnadene for ledige lokaler.

Status
Ny internhusleieordning med transparent og enkel
prising ble innført 2018, og vi opplever allerede
høyere fokus fra enhetene knyttet til effektiv
arealbruk. I forbindelse med tildeling av SFFer og SFU i 2017, har alle de nye sentrene som
samlet utgjør rundt 3500 kvm blitt innplassert
i UiOs eksisterende arealer – altså en betydelig
arealeffektivisering. Vi ser også at vi har begynt
å få enkelte oppsigelser av arealer. På lengre sikt
vil arealeffektivisering gjøre det mulig for UiO
å redusere mengden innleid areal fra dagen ca.
105.000 kvm.

Figur 1: Definisjon av tilstandgrad for bygninger hentet
fra Norsk Standard 3424.
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Energiledelse i Drift- og vedlikeholdsavdelingen
Orientering om status
Redusert og fornybar energibruk
Energiforbruk medfører et betydelig ressursforbruk,
gir direkte og indirekte klimagassutslipp og inne
- bærer store økonomiske kostnader. Redusert
energiforbruk gir gevinst på alle disse områdene.
UiOs energiforbruk kan deles i bygningsrelatert
forbruk og forbruk knyttet til brukerstyrt
virksomhet. Her tar vi for oss det bygningsrelaterte
energiforbruket. Arbeidet med å operasjonalisere
målene om redusert og fornybar energibruk
er omfattende. Noen tiltak befinner seg i
planleggingsfasen, mens en rekke tiltak allerede er
under gjennomføring.
Energiledelse og Klima- og miljøstrategi for UiOs
eiendommer
Eiendomsavdelingen ved UiO har satt seg ambisiøse
mål for sitt energiarbeid. I juni 2017 vedtok
Universitetsstyret en egen Miljø- og klimastrategi
for UiOs eiendomsvirksomhet. Der er det satt opp
følgende hovedmål:
•
•
•

Eiendomsavdelingen har gjennom satsningen
på energiledelse arbeidet målrettet og aktivt for
å redusere energiforbruket ved Universitetet i
Oslo. Det er utarbeidet en plan med totalt 1 200
optimaliseringstiltak i bygningene. I 2018 og har
energieffektiviseringstiltakene vært sentrert rundt
kompetansebygging, driftsoptimalisering, justering
og tilpasning av tekniske anlegg.
Status og resultater fra arbeidet
Eiendomsavdelingen er stolte arbeidet som
er gjort og engasjementet de ansatte viser i
å oppfylle målsetningene for energibruken
ved UiOs eiendommer. Dette har medført en
kostnadsreduksjon på ca. 11 mill. kr i 2017, og
prognosen for 2018 viser en reduksjon på ca. 21
mill. kr.

UiO skal redusere energiforbruk med 15 % innen
2020, 25 % innen 2027 og hele 40 % innen 2040.
Gjennomføre energieffektiviseringstiltak
sammen med brukerne
Videreutvikle energiledelse i henhold til ISO
50001

Figur 1: Diagrammet viser energiutviklingen de siste 12
månedene - korrelert med målsetningen for Klima- og
miljøstrategien.

Illustrasjon: Viser driftsoptimaliseringsrapporter for BL01
og SE08.
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Domus Juridica
Orientering om status
Prosjektutvikling
I 2010 utarbeidet UiO et rom- og funksjonsprogram
for Det juridiske fakultets samlede framtidige behov.
Det er videre gjort en fordeling av funksjoner i de tre
sentrumsbygningene Domus Bibliotheca, Domus Media og
Domus Academica i Karl Johans gate 47, samt funksjoner
i et nytt leieobjekt. Det var forutsatt at følgende
hovedfunksjoner inngikk i et nytt leieobjekt:
• Juridisk bibliotek/læringssenter og lesesaler
• Fellesfunksjoner som resepsjon/infosenter, kantine og
velferdsrom
• Undervisningsarealer (auditorier og øvrige
undervisningsrom)
• Ansattarealer
• Støttefunksjoner som toaletter, garderober og rom for
bygningsdrift
I 2011 innledet UiO et samarbeid med Entra Eiendom
AS om utvikling av et leieprosjekt. I februar 2013 ga
Entra UiO et tilbud for nybygde lokaler i Kristian Augusts
gate 15 – 21. Entras tilbud omfattet leie av nybygg på
nevnte eiendommer samt en kostnad for å overta UiOs
leieforpliktelser for St. Olavs plass 5, Domus Nova, hvor
leieavtalen først utløper 31.12.2025. Samlede årlige
kostnader ble av UiO vurdert å være for høye.
Høsten 2013 restartet en prosjektutviklings- og
forhandlingsprosess med Entra. UiO vurderte rombehovet
på nytt. Det ble gjort arealreduksjoner for å forutsette
en bedre utnyttelse av de tre sentrumsbygningene. Entra
utarbeidet en mer arealeffektiv løsning. Denne prosessen
førte til at leiebehovet reduserte fra ca. 21 000 m2 brutto
til ca. 17 530 m2.

4. -5. etasje: undervisningsrom, studentarbeidsplasser og
PC-saler
6. etasje: undervisningsrom, studentarbeidsplasser og
kontorlandskap for ansatte
7. etasje: kontorlandskap og cellekontor for ansatte og
lesesaler,
8. etasje: kontorlandskap og cellekontor for ansatte
kjelleretasje: tekniske rom, dusj/ garderobeanlegg,
sykkelparkering, avfallsrom m.m.
Videre er det i 1. etasje avsatt utleieareal til andre enn
UiO; café, bokhandel m.m.
Videre prosjektering med forprosjektet startet i september
2016. I forbindelse med dette har Entra valgt Veidekke
som totalentreprenør. I denne perioden ble en endelig
beslutning tatt om at enhetene fra de leide lokalene
Domus Nova, St. Olavs gt. 23, St Olavs gt. 24, Cort Adeles
gt. 30 og Tullins gate 4. flyttes til det nye bygget.
Nybygget er tildelt ny adresse av Plan og bygningsetaten,
denne er Kristian August gate 17. Ny adresse er gjeldene
fra april 2018. Offisielt navn på nybygget er Domus
Juridica (DJ).
I 2018 utredet UiO også muligheter for bruk av 9. og 10.
etasje i DJ og konkluderte med at det ble for kostbart å
leie også disse to etasjene. UiO frasa derfor både 9. og 10.
et. i DJ i tråd med leieavtalen.

Basert på denne løsningen ble det utarbeidet
et forprosjekt i perioden 2015-2016 og
Kunnskapsdepartementet ga UiO fullmakt til å inngå
kontrakt med Entra Eiendom AS om leie av lokaler i
Kristian Augusts gate 15-21. Kontrakt for leie av nye
lokaler og utbygging av de nye lokalene ble undertegnet
med Entra i 2016.
Iht. forprosjektet ligger UiOs lokaler i 1. - 8. etasje og
disponeres som følger:
1. etasje: vestibyle med hovedtrapp til 2. etasje, kantine,
auditorium 1
2. etasje: førstelinje, auditorium 2, bibliotek/læringssenter
og lesesaler
Illustrasjon fra Entra.
3. etasje: auditorium 3, undervisningsrom, lesesaler og
kontorlandskap for ansatte
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UiO har ansvaret for følgende leveranser
Adgangskontrollsystem, systemsylindre og nøkler til
dører, kompaktarkiv, aktive komponenter i IT anlegg,
AV- utstyr, møbler, telefonapparater, telefonsentral
digital og analog skilting m.m. UiO og Entra er enige om
at leveranser ADK, systemsylindre og nøkler til dører
skal uføres av UiOs rammeavtalefirmaer og ansvar for
koordinering og gjennomføring påligger Entra. Leveranse
av kompaktarkiv kontraheres av Entra. Prosjektering
av ADK og lås og beslag pågår i samarbeid med
rammeavtalefirma, Entra og Entras totalentreprenør
Veidekke. Prosjekteringsarbeidet ferdigstilles i løpet av
november.
I forbindelse med møbelleveranse er en brukerprosess
gjennomført for videre utvikling av planløsning,
utarbeidelse av møbleringsplan, valg av møbler samt
anskaffelsesprosess for møbler i perioden 2017 -2018.
Prosjektering av AV-utstyr, aktive komponenter i IT
anlegg er gjennomført sammen med Entra og Entras
totalentreprenør Veidekke.

Fremdrift
Fremdrift – Veidekkes milepæler
04.07.18
Prefab montasje
26.11.18
Tett bygg
22.02.18
Fasade teglmuring
15.03.19
Innredningsarbeider
23.08.19
Komplett FDV
02.09.19
Fullskalatest
13.09.19
Overtakelse kontraktsarbeider
23.09.19
Oppstart prøvedrift, 12 mnd.
Fremdrift – anskaffelse møbler
• Sep - nov 2018: utarbeidelse av anbudsmaterialer og
anbudsutsendelse.
• jan - mars 2019: evaluering, avklaringer og valg av
leverandør
• april 2019: bestilling av møbler
• oktober 2019: levering og montering. Anskaffelsesprosessen for AV- utstyr starter i oktober. Utarbeidelse av skiltplan pågår.

Kostnader
I henhold til leiekontrakt er årlig leie for DJ 62,2 MNOK.
Bruttoarealet er 17529 m2.
UiOs leveranser, ADK, systemsylindre og nøkler, AV-utstyr, møbler, skilt, m.m. har en kostnadsprognose på 100
MNOK. ink. mva.

2018: Foto tatt fra byggeplassen på Tullinløkka.
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Oslo Science City
Oslo Science City er også et av de fire prioriterte områder i UiOs samarbeidsavtale med Oslo
kommune, sammen med innovasjon, internasjonal profilering og skolesamarbeid.

virksomheter klynger seg sammen, deler
kunnskap og samarbeider om å fremme
innovasjon, kreativitet og kommersialisering
av kunnskap og ideer. Områdene skal utvikles
som attraktive, flerfunksjonelle byområder,
godt påkoblet resten av byen. Innenfor
innovasjonsdistriktene skal det i større grad
enn andre steder i byen tilrettelegges for høy
konsentrasjon av kunnskapsintensivt
næringsliv tett på de sterke
kunnskapsmiljøene» (fra utkast til
campusstrategi).

Campusstrategi –
Kunnskapshovedstaden Oslo
Byrådet i Oslo tok initiativ til å lage en samlet
campusstrategi for Oslo i sin byrådserklæring.
UiO har vært en av de mest sentrale
premissgiverne for dette arbeidet fra starten,
og har hatt stor påvirkning på strategiens
innretning og innhold.
Campusstrategien har utviklet seg fra å
konsentrere seg mest om utvikling av
campusområder til å bli en overordnet strategi
for kunnskapshovedstaden Oslo. Foreløpig
tittel for strategien er: CAMPUS OSLO –
Strategi for utvikling av
kunnskapshovedstaden

De tre foreslåtte distriktene




Strategien kommer snart på høring til UiO. Når
planen er ferdigstilt skal den signeres av
rektorene for UiO, OsloMet og BI, samt
byrådet, og deretter sendes bystyret i
oktober. Forventet behandling i bystyret rundt
jul. Høringsprosess på UiO er foreløpig ikke
bestemt.



Oslo Science City – området Gaustad,
Gaustadbekkdalen og Blindern og
Marienlyst.
Sentrum – et akademisk sentrum med
utgangspunkt i Tullinløkka.
Hovinbyen – Oslo Construction City/Ulven

Oslo Science City etableres med UiO som den
mest sentrale aktøren. Det er planlagt at UiO,
OUS/Helse Sør-Øst, SINTEF og Oslo kommune
skal underskrive en intensjonserklæring for
dette innovasjonsdistriktet. UiO er bedt om å
bidra til å opprette et felles sekretariat, med å
bidra med noen ressurser og personell.

Når strategien er vedtatt blir den det nye
styringsdokumentet for Kunnskap Oslo –
sammenslutningen mellom Oslo kommune og
byens kunnskapsinstitusjoner.

Innovasjonsdistrikt Sentrum har kommet
kortere med tanke på å definere aktører og
målsettinger, men her opprettes det nå en
styringsgruppe bestående av rektor, ass.
universitetsdirektør, dekan juss, direktør KHM
og eiendomsdirektør. UiO er i startfasen av å
utvikle et faglig konsept for våre bygninger og
arealer på Nedre Blindern (se eget faktaark).

Innovasjonsdistrikter og Oslo
Science City
Ett av hovedgrepene i campusstrategien blir
opprettelsen av tre innovasjonsdistrikter i
Oslo. Innovasjonsdistriktene er skal være
«geografiske byområder der ledende
kunnskapsinstitusjoner og kunnskapsintensive

1
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Nedre Blindern – faglig visjon for bruken av UiOs lokaler og
Kunnskapsgate Blindernveien
Når Livsvitenskapsbygget står ferdig i 2024, åpner det seg store muligheter for en utvikling av UiOs
undervisning- og forskningsvirksomhet. Store arealer kan tilpasses til nye formål i et område der det
skjer store endringer. Samtidig representerer bygningsmassen på Nedre Blindern en finansieringsutfordring i forhold til teknisk oppgradering og funksjonsendring. For UiO er dette mer et spørsmål
om strategi enn lokalisering av enheter og arealforvaltning. Det er derfor satt ned en ressursgruppe
for å utforme et underlag for videre drøfting i arbeidet med strategi 2030. Eiendomsavdelingen
deltar i prosessen og arbeider parallelt med mulighetsstudier for fysisk utforming av området.

arbeidet med en faglig visjon som vil ha stor
betydning for universitetets utvikling.

En historisk mulighet for kunnskapsog byutvikling

Parallelt med arbeidet med neste strategiske
plan, frem mot 2030, vil det arbeides med et
konsept for Nedre Blindern. Rektoratet ønsker
å utvikle konseptet i nært samarbeid med våre
fagmiljøer og samarbeidspartnere. Samtidig er
det en tydelig tanke om hva konseptet bør
inneholde, eller ta utgangspunkt i:

Livsvitenskapsbygget vil frigjøre rundt 40.000
m2 på Nedre Blindern. NRK ønsker å flytte fra
Marienlyst. Det vil åpne et betydelig område
for utvikling tett inntil UiO og Nedre Blindern.
UiO har vært tydelige overfor både NRK og
Oslo kommune at dette må sees i
sammenheng, og at vi ikke må la denne
historiske muligheten gå fra oss. UiO ønsker et
flerfunksjonelt område med bolig, næring,
service og sosial infrastruktur som samlet
bidrar til et attraktiv bymiljø, og som bidrar til
å binde UiO:Blindern tettere til byen.





Kunnskapsintensivt næringsliv, videregående
skoler, studentboliger og kunnskapsinstitusjoner kan bidra til å utvikle en svært sterk
kunnskapsklynge – med vekt på tett
samarbeid mellom universitetet og samfunnet
rundt. UiO selv har ikke behov for arealer på
Marienlyst, men vi har svært stor interesse av
hva vi omgis av. Oslo kommune og UiOs
samarbeidspartnere i kunnskaps- og
næringslivet, inkludert NHO, ser de samme
mulighetene som UiO gjør for dette området.






Vi må gå utover våre egne grenser, og
utforme et faglig konsept for Nedre Blindern
som er i nært samspill med Oslo Science City
og Marienlyst
Tverrfaglighet bør være sentralt (i tråd med
anbefalingene til UiOs Strategic Advisory
Board).
Konseptet må styrke UiOs «outward looking
culture» (også i tråd med SABs anbefalinger),
og utvikle vårt samarbeid med næringslivet.
Bærekraftsmålene bør være sentrale i
utviklingen av konsept.
Oslo Sustainability Cluster kan være en
arbeidstittel som oppsummerer hva man
ønsker. En tverrfaglig klynge som inkluderer
miljøer og bygg utenfor våre grenser med
bærekraft som tematisk innretning.

Kunnskapsgaten Blindernveien

Faglig visjon for fremtidig bruk av
Nedre Blindern

Sammen med Opplysningsvesenets fond som
stor grunneier i området, har UiO ved
Eiendomsavdelingen engasjert arkitektene i
Transborder AS til å lage en mulighetsstudie
for en fremtidig utvikling av Blindern og
Marienlyst. Blindernveien som
innovasjonsstrøk kan bli en viktig brikke i

UiO er i startfasen av å utvikle et faglig
konsept for våre bygninger og arealer på
Nedre Blindern. Vi ønsker å engasjere
studenter, ansatte og samarbeidspartnere i

1
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utviklingen av Oslo som en attraktiv
innovasjons- og kunnskapshovedstad.

også styrke tverrforbindelser og grønn
mobilitet for gående, syklende og
kollektivtransport.

I utviklingen av området langs Blindernveien
til et innovasjonsstrøk, er det særlig fire
satsingsområder som er avgjørende:

Flere studentboliger langs Blindernveien og
boliger på Marienlysttomta vil sørge for at det
er liv i bydelen gjennom døgnet.

1. skape gode byrom som binder området
sammen og danner møteplasser, gode
forhold for gående og syklende.
2. nye bygg og eksisterende bebyggelse må
kunne tilby lokaler til et bredt spekter av
aktører. Byggene bør i størst mulig grad
åpne seg opp og aktivisere byrommene.
3. skape by, med en rekke forskjellige
funksjoner.
4. strøket må koble seg bedre til Oslo og
regionen.

Utviklingen langs Blindernveien muliggjør
samlokalisering av universitetsfunksjoner og
næringsliv i kommersielle og fleksible arealer
for innovasjon, produksjon, formidling og
service, blant annet i form av inkubatorer,
start-ups og co-working space. Et nytt
innovasjonsstrøk kan fasilitere tilfeldige møter
og synergieffekter mellom ny, forskningsbasert næring, tidligere «lukkede»
læringsmiljøer og samfunnet for øvrig.

Blindernveien kan styrke forbindelsene
mellom sentrum og det kunnskapsintensive
området rundt Blindern og Gaustad, og
imøtekomme den økende etterspørselen etter
et samarbeidsmiljø for akademia, forskning og
næringsliv. Blindernveiens urbane kvaliteter
kan forsterkes gjennom introduksjonen av nye
byromsekvenser med ulik identitet og
funksjoner. Utviklingen av Blindernveien kan

Studien vil presenteres for NRK og Plan- og
bygningsetaten tidlig høsten 2018 og vil
forhåpentligvis føre til konstruktiv dialog om
videre utvikling av området.
Eiendomsavdelingen vil også gjennomføre en
ny og grundigere tilstandsregistrering av
bygningene på UiO for å få et bedre grunnlag
for videre beslutninger og utredninger.
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