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Status bygg- og eiendomssaker
Status for bygg- og eiendomssaker er tidligere behandlet av styret flere ganger, senest 23.10.2018.
Hovedproblemstillinger i saken:
Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo, Masterplanen for UiOs
eiendommer ble vedtatt av styret juni 2015 og 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. I oktobermøtet
meldte vi at oppfølging av masterplan har tilført oppgraderingsmidler til eiendom på til sammen
ca. 340 mill. kr til rehabilitering utover vanlige rammer, og en rekke eiendommer er rehabilitert.
Siden sist er Kristian Ottosens hus, der SIO Helse holder til, gjenåpnet med prosjektkostnad ca. 10
mill. kr under budsjett. Fase 1 av Brøggers hus er gjennomført ca. 12 mill. kr under budsjett. Vi har
søkt KD om 40 mill. kr (50% av prosjektkostnad) til rehabiliteringen av Rosselands hus.
I denne saken presenterer vi oppdatert status på noen av de viktigste prosjektene og aktivitetene
knyttet til dette.
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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 samt anga UiOs prioritering av statsfinansierte byggeprosjekter.
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. 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. Følgende eiendommer er
rehabilitert; Sophus Bugges hus, Niels Treschows hus, Niels Henrik Abels hus, Kristian Ottosens
hus, mens W.C. Brøggers hus og Historisk museum er under rehabilitering. Videre er det
tilrettelagt for fire læringssentre og digital eksamen, og Domus Juridica som gir moderne læringsog forskningsarealer for Det juridiske fakultet (JUS) skal tas i bruk januar 2020. Arbeidet med å
tilrettelegg for en rekke sentre (SFF/SFU) er ferdigstilt eller pågår.
Under Masterplan for UiOs eiendommer er det utarbeidet en vedlikeholdsstrategi som legger
rammene for hvordan vedlikeholdsmidlene skal prioriteres og Miljø- og klimastrategi for UiOs
eiendomsvirksomhet som setter mål for miljø- og klimaarbeidet i eiendomsmassen.
Masterplan for UiOs eiendommer skal revideres hvert femte år, og forberedelsene til dette arbeidet
har nettopp startet. Styret vil bli invitert til å diskutere utvalgte temaer fra planen i desember 2019
før oppdatert plan legges frem for godkjenning juni 2020.
Masterplan setter rammene for eiendomsvirksomheten ved UiO, og under trekker vi frem noen av
de viktigste prosjektene og aktivitetene knyttet til dette.
Finansering av masterplan – mulig salg av eiendommer
I Masterplan for eiendom kapittel 4 Prioriterte prosjekter, kompetanse og
finansieringsmuligheter er ett av tiltakene i perioden å «avklare med Kunnskapsdepartementet og
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Finansdepartementet om mulighet for salg av bygninger for å finansiere oppgraderinger».
Masterplan fastslår hvilke kriterier UiO skal legge til grunn når vi vurderer om vi skal avhende en
eiendom eller ikke. Viktige prinsipper er at «UiO skal ikke binde opp kapital ved å eie andre typer
eiendommer som tar fokus og ressurser bort fra kjernevirksomheten». Eiendommer «som er dårlig
egnet for formålet, har dårlig tilpasningsdyktighet, og som ikke ligger sentralt på en av de tre
campusene» kan vurderes solgt. Styret vil bli forelagt salg av enkelteiendommer for beslutning.
Avhending må deretter skje iht. avhendingsinstruksen og universitetets fullmakter i samråd med
KD.
I 2018 arbeidet Eiendomsavdelingen med å tilrettelegge for salg av eiendommen i Thomles gate
(deler av Observatorietomten) som i dag brukes til barnehage som drives av SIO. Formålet var å
omregulere tomten til boligformål noe som antas å ville gitt en salgspris på 60-80 mill. kr.
Dessverre møtte vi lite forståelse for dette fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten (PBE) sin
side. De påpekte at i dette området var det ikke aktuelt å omregulere fra barnehage til andre
formål. EA vurderer det som uaktuelt å selge eiendommen slik den er siden den neppe vil
innbringe mer enn 6-7 mill. kr. Dagens bruk videreføres inntil videre.
Salg av forskerboligene er som kjent vedtatt av styret 4.12.18 i forbindelse med utvidelse av
forskerboligordningen. Arbeidet er i gang, og vi orienterer styret når salget er gjennomført.
I dette notatet har vi plukket frem fem eiendommer for å belyse forskjellige muligheter og
utfordringer. Eventuelle beslutninger om avhending må gjøres etter en samlet vurdering av
nødvendig areal for å ivareta UiOs faglige satsninger, behov for reduksjon av innleiekostnader og
eiendommenes potensial som inntektskilde. Det er ulike tidshorisont og ulik kompleksitet i
vurderingene for disse eiendommene. Se vedlegg for mer fakta om eiendommene.
1. Molkte Moes vei 18-24 er fire villaeiendommer beliggende på Øvre Blindern og som brukes
til barnehage for UiOs ansatte. Driften får 2,5 mill. kr i tilskudd fra UiO. Hvis avtalen sies
opp innen 31.7.19, kan eiendommene selges august 2020. Verdi er anslått til 50-70 mill. kr.
Det personalpolitiske rundt en eventuell avvikling av barnehageordningen må avklares.
2. Domus Theologica brukes av Det teologiske fakultet (TF). Eiendommen har anslått verdi
mellom 100 mill. kr, som næringsbygg, og 250 mill. kr som boligeiendom. Eiendommen
kan selges når Det matematisk-naturfaglige fakultet (MN) har flyttet ut av deler av Nedre
Blindern og til Livsvitenskapsbygget i 2024. Penger fra salget kan brukes til å oppgradere
og tilrettelegge arealer for TF her. Det må avklares hvordan UiO mener eiendommen
Domus Theologica skal utvikles i forbindelse med Oslo Science City mm for å bestemme om
den selges til nærings- eller boligformål.
3. Chateau Neuf brukes i dag av Det norske studentsamfunn (DNS) som har fristasjonsavtale
med UiO. Det vil si at UiO ved LOS betaler den årlige husleien på ca. 12 mill. kr per år som
en del av studentvelferdsarbeidet. Eiendommen har en anslått verdi på 200 mill. kr. DNS
har en tilbakekjøpsopsjon på eiendommen som senest opphører 3. juli 2023. Det må
avklares om UiO mener at dette en er hensiktsmessig måte å bidra til studentvelferd på.
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4. Kristine Bonnevies hus brukes i dag av Institutt for biovitenskap ved MN. Eiendommen har
en anslått verdi på 800 mill. kr og årlige driftsutgifter på 43 mill. kr. Eiendommen
presenteres her fordi en har høyt oppgraderingsbehov (1,5 mrd. kr i masterplan 2015 med
dagens funksjon som referanseverdi), har lav vernegrad som gir rom for tilpassing til ny
bruk og ligger i utkant av campus.
Bygningen har i dag lav arealeffektivitet, men stor tilpasningsevne, noe som gir UiO
muligheter til å lokalisere funksjoner som i dag enten er i dyre innleielokaler eller møte
faglige satsningsområder for UiO. Et aktuelt alternativ for bygningen er å gjøre om 2-3 av
de store etasjene fra laboratorier til kontor- eller læringsarealer. Slike grep gjør det mulig å
flytte hjem flere enheter som i dag holder til i leide lokaler. I 2019 leier UiO inn ca. 105.000
kvm til en samlet årlig kostnad på ca. 290 mill. kr. Utfordringen i et slikt scenario er at det
må investeres i ombygninger i Kristine Bonnevies hus før de årlige leiebesparelsene trer i
kraft. Basert på erfaringstall fra nylig gjennomførte prosjekter i egenregi, vil en ombygging
av 2/3 av bygget til kontor medføre en samlet kostnad på mellom 600 og 800 mill. kr.
5. Både ZEB-bygningen og Geologibygningen ligger inntil NRK-eiendommen som nå ligger
ute for salg. En utvikling av denne vil sannsynligvis komme i samme tidsfase som Nedre
Blindern fraflyttes. Utviklingen og et eventuelt salg av disse eiendommene kan sees i
sammenheng med dette. ZEB-bygningen brukes i dag av MN, HF og Flymedisinsk institutt
som ligger under Forsvarsdepartementet. Geologibygget brukes fortsatt av Institutt for
geofag, men er ikke tilpasset til dagens behov for denne brukeren. Eiendommen har en
anstått verdi på 200 mill. kr. Det må avklares om UiO mener eiendommen skal utvikles i
forbindelse med Oslo Science City mm. Ivaretakelse av egen arealbehov må være en del av
vurderingene, sammen med potensial for økt samarbeid med nærings- og kulturliv og
eventuelle og inntektspotensial. Det ligger store strategiske muligheter i dette område i
årene som kommer. Dette vil være blant det viktige avveiingene vi vil gjøre i revisjonen av
Masterplan for UiOs eiendommer.

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 og har nå
inngått kontrakt for samspillsfasen med entrepriser for byggearbeidene og de fleste tekniske
anlegg. Oppstart av grunnarbeidene er våren 2019, og ferdigstillelse er planlagt til 2. halvår 2024.
Vikingtidsmuseet
Skisse- og forprosjekt for bygg, sikring, og brukerutstyr er utarbeidet. I regjeringsplattformen fra
januar 2019 fremkommer det at Vikingtidsmuseet er et prioritert prosjekt for regjeringen.
Prosjektet venter nå på formell startbevilgning i statsbudsjettet. Det ser ut til å være en forventning
om at UiO og Det kulturhistoriske museum selv må dekke kostnadene ved deler av
sikringsprosjektet. Dette omtales nærmere i budsjettsaken.
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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 april 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. I forbindelse med prosjektråd
10. oktober 2018 ble det besluttet å ferdigstille forprosjekt for bygg og brukerutstyr, til tross for at
kostnaden trolig vil overstige kostnadsrammen som ble gitt i forbindelse med gjenoppstart av
prosjektet i 2015. KD presiserte at det er viktig å vise nøkternhet i den videre prosjektutviklingen
for å hindre ytterligere eskalering av kostnadene. I perioden januar – april 2019 er prosjektet inne i
en intensiv fase, med en omfattende medvirkningsprosess som involverer sentrale ressurser ved
NHM og EA, i tillegg til Statsbygg og prosjekteringsgruppen. Forprosjekt for bygg og brukerutstyr
er planlagt ferdigstilt høsten 2019.

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, og
prosjektet har rapportert fremdrift og risikohåndtering til styret jevnlig. Etter at første fase med
rehabilitering av kjeller ble avsluttet i fjor iht. resultatmålene og ca. 12 mill. kr under budsjett for
denne fasen, er risikoen for totalprosjektet redusert. I fase to som omfatter rehabiliteringen av
resten av bygningen, ble samspillfasen med leverandøren avsluttet i april, og byggearbeidene er i
ferd med å starte opp. Den største utfordringen i andre fase er koordineringen mellom
byggeprosjektet og utstillingsprosjektet som ledes av NHM.
Kristian Ottosens hus - rehabilitering
Rehabiliteringen av Kristian Ottosens hus både utvendig og innvendig er nå avsluttet. SIO Helse
flyttet tilbake i februar og helsetilbudet til studentene er nå tilbake på UiO:Blindern. Den formelle
åpning fant sted 8. april. Bygget ble rehabilitert i samarbeid med SiO som gjennomførte prosjektet,
mens UiO finansierte det. Prosjektet nådde sine resultatmål på kost, tid og kvalitet. Så langt ser det
ut til at kostnadene i prosjektet kommer ca. 10 mill. kr. under opprinnelig budsjett.
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. Styret
bevilget 100 mill. kr der 20 mill. kr ble bevilget over RNB 2017. Høsten 2018 ble stillas med «tak
over tak»-løsning satt opp rundt bygningen, og det ble mulig med en mer detaljert
tilstandsvurdering av veggene. Tilstanden både for tak og vegger viste seg å være i atskillig
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dårligere stand enn forventet. De midlene styret hadde bevilget, var ikke tilstrekkelig for å fullføre
en forsvarlig utvendig rehabilitering av bygningen. I styremøtet 12. mars bevilget styret ytterligere
150 mill. kr slik at komplett rehabilitering av fasader og tak kan gjennomføres. Prosjektet skal etter
planen avsluttes høsten 2020.
Klimahus
UiO har mottatt en gave fra UMOE ved Jens Ulltveit-Moe til finansiering av et klimahus på Tøyen.
Det er gjennomført en designkonkurranse med påfølgende planleggingsprosess. Byggearbeidene
er startet opp. Planlagt ferdigstillelse av bygning med tilhørende utstilling er i april 2020.
Tilrettelegging for SFF/SFU-er
Høsten 2018 arbeidet EA med å tilrettelegge lokaler og infrastruktur for seks SFF-er, en SFU og de
to sentrene som ble opprettet av styret - LINK og International Staff Mobility Office (ISMO).
Arealene skulle ferdigstilles for bruk så snart som mulig. Fem av SFF-ene og SFU-en er nå
ferdigstilt og tatt i bruk.
Byggearbeidene for Rosseland Center for Solar Physics, som også omfatter en tung serversentral, er
i gang og skal etter planen stå ferdig i oktober. UiO har søkt KD om 40 mill. kr til oppgradering av
Rosselands hus fra potten til «oppgradering av universitets- og høyskolebygg for å møte nye og

endrede behov i undervisnings- og forskningsformer, samarbeid mellom fagmiljøer og mer sikker
digital tilrettelegging i drift, undervisning og forskningoppgradering». Tildeling av midler vil ifølge
KD skje i juni.
Følgeombyggingen i Fysikk Øst knyttet til SFU vil være ferdig i juni. Fase 1 av LINK er ferdigstilt,
og byggingen av fase 2 er godt i gang. Byggingen for ISMO vil starte 1. september slik at
byggearbeidene ikke går utover studiestart. Kostnads-prognose for de ni prosjektene ved forrige
rapportering til styret 23.10.18 var ca. 226 mill. kr. Det er ingen endringer i prognosene siden det.

Andre strategiske aktiviteter
Domus Juridica
Domus Juridica på 17.500 kvm over åtte etasjer for samlokalisering av Det juridiske fakultet (JUS)
overtas fra Entra 1.10.19. UiO har tegnet leiekontrakt over 25 år med rett til et ubegrenset antall 15årige forlengelser. Bygget skal tas i bruk til semesterstart pr. 1.1.2020. Flyttingen av JUS ut av fire
store leiegårder og inn i det nye bygget, er en omfattende logistikkoperasjon som krever tett
samarbeid mellom JUS, Universitetsbiblioteket og EA. Styringsgruppen som ledes av ass.
universitetsdirektør har etablert delprosjekter for tilbakelevering av leide arealer, tilpasning av
arealer som omdisponeres i sentrumsbygningene, utflytting og innflytting og teknisk overtakelse av
Domus Juridica. Prosjektet har høy ledelsesfokus gjennom året. Forsinkelser vil få store
konsekvenser for studiestart på JUS vår 2020 og store økonomiske konsekvenser knyttet til
dobbelleie ved forsinket utflytting av leide bygg.
Risiko knyttet til de store interne prosjektene per mai 2019
Figuren under oppsummer risiko knyttet til det store interne prosjektene. Som det fremgår, er
konsekvensene knyttet til forsinkelser i Domus Juridica-prosjektet mest alvorlig.
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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 i 2017 energiledelse og arbeider aktivt med energieffektiviseringstiltak både tekniske og i samarbeid med brukerne. Per i dag er energiforbruket redusert med ca.
14% siden starten av 2017. Dette har medført en kostnadsreduksjon på ca. 11 mill. kr i 2017, og ca.
21 mill. kr i 2018 – totalt 33 mill. kr på to år.
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.
1. Forhandling av husleieavtale for UiO bruk av eksisterende lokaler pågår. Det er stor avstand
mellom partene i synet på rammene for dette.
2. Utarbeidelse av prinsipper og avtaleverk for nye arealer. I styremøtet 14.1.19 behandlet
styret de økonomiske konsekvensene av å betale husleie til Oslo universitetssykehus når
deres nye lokaler står ferdig rundet 2030. Brevet er oversendt KD. Vi forventer ikke
avklaring på hva vi kan få i husleiekompensasjon før i forbindelse med fremleggelsen av
statsbudsjett for 2020.
3. Planprogram for utbygging på Gaustad har vært på hele tre høringer i 2018. UiO har fulgt
opp sine interesser i uttalelser til PBE som vektlegger betydningen å se områdene nord og
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sør for ringveien i sammenheng for å sikre bymessig utvikling. Videre har UiO understreket
behovet for å se utviklingen og synergier med forskningsmiljøer på sykehuset i
sammenheng med universitetets utvikling sør for ringveien. Til slutt har UiO understreket
behovet for å sikre gode erstatningslokaler hvis prosessen medfører at dagens virksomhet i
UiOs bygninger må legges et annet sted. Forslagsstiller arbeider nå med å oppfylle kravene
til konsekvensutredning og øvrige tematiske utredninger som følger av planprogrammet.
Det er ventet at forslagsstiller fremlegger sine utredninger høsten 2019.
Campusutvikling
Eiendomsavdelingen deltar for tiden i flere parallelle og overlappende prosesser som handler om
utvikling egen eiendom eller områdene rundt våre campuser.
UiO er en sentral samarbeidspartner med Oslo kommune i deres arbeid med å utvikle og sette i
verk Campus Oslo –Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden som ble vedtatt av bystyret
27. februar. Strategien peker ut to innsatsområder; videreutvikle Oslo som en internasjonalt
attraktiv by for utdanning, forskning og innovasjon og etablere innovasjonsdistrikter. Oslo Science
City - området rundt Gaustad, Blindern, Marienlyst og Majorstua – der UiO er svært sentralt, er
viktig for oss i videreutviklingen av universitetet fra Nedre Blindern, via det nye
Livsvitenskapsbygget til samarbeidet med Oslo universitetssykehus på Gaustad.
Innovasjonsdistrikt sentrum – med utgangspunkt i kunnskapsinstitusjoner lokalisert i Oslo
sentrum – peker både på Oslo Met og på effekten av å samle JUS rundt Tullinløkka der Domus
Juridica blir JUS-studentenes nye samlingspunkt. Oslo kommune følger nå opp campusstrategien
med å utrede om sentrum kan betraktes som et innovasjonsdistrikt.
Arbeidet med Oslo Science City overlapper med det pågående arbeidet med utvikling av NRKs
eiendom på Marienlyst. UiO har interesser i hvordan området utvikles og deltar aktivt i
diskusjonene om dette med relevante aktører for å sikre at det legges til rette for mer samarbeid
med næringsliv og andre virksomheter rundt Campus Blindern.
Kunnskapsgaten (Blindernveien) er et viktig bidrag til fremtidig bruk av Nedre Blindern etter at
Livsvitenskapsbygget står ferdig i 2024. Eiendomsavdelingen har vært en pådriver for å utarbeide
en faglig visjon for utvikling av denne delen av Blindern som grunnlag for videre programmering
og utvikling av konsepter for fremtidig bruk. Det arbeides nå med en konkretisering av de faglige
visjonene i scenarier for fremtidig bruk.
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Masterplan for UiOs eiendommer
Strategi 2030 - faktanotat fra Eiendomsavdelingen
Orientering om status pr. mars 2019
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.
Siden sist: Arbeidet med revidering av masterplan for eiendom er i ferd med å starte opp og skal etter
planen fremmes for styret til vedtak juni 2020. Før den tid vil styret inviteres til en diskusjon om sentrale
temaer i planen.
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.

Status moderne læringsmiljø
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.

Situasjonen i 2015
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.

Læringssenter Teologisk fakultet rehabilitert og
modernisert 2016-2017. Nytt læringssenter ZEBbygningen åpent februar 2018. Digital eksamen fikk
moderne, tilrettelagte lokaler leid inn 2016.
Siden sist: Centre for Computing in Science
Education (SFU) er ferdigstilt. For Domus Juridica
som bygges av Entra for UiO og JUS, går arbeidet
etter planen, og åpning er i 2020. LINK Senter for
læring og utdanning åpent august 2018, og utvidelse
av senteret er i ferd med å starte opp.

Til sammen ble 41 % av bygningsmassen eller
148 000 m2 vurdert å være dårlig egnet for den
virksomheten som bruker lokalene i dag. 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 næringslivs-samarbeid. UiO
har som ambisjon at bygningene skal være i godt
stand, og det skal planlegges for en oppgradering av
bygningene på Øvre Blindern.

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. Centre for Cancer
Cell Reprogramming, Developing an integrated open
access organ on chip platform for drug discovery,
RITMO - Center for Interdisciplinary Studies in
Rhytm, Time and Motion er åpnet.
Arbeidet med Porus Media Laboatory og Hylleraas
Centre for Quantum Molecular Sciences ferdigstilles
i disse dager, og for Rosseland Center for Solar
Physics er byggingen startet.
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For å bli mer attraktive for internasjonale forskere
opprettet styret International Staff Mobility
Office juni 2017. Tilrettelegging av arealer for
senteret starter september 2019. Styret har
besluttet å utvide ordningen med forskerboliger
for internasjonale forskere, og arbeidet med å
iverksette utvidelsen har startet.
Status utadrettet formidling
Totalrehabiliteringen av W.C. Brøggers hus er godt
i gang og fase 1 er gjennomført iht. plan. Fase 2 er
kontrahert, og byggearbeidene starter våren 2019
iht. plan.
For Historisk museum er utvendig rehabilitering
nettopp startet. Skadene på fasadene er mer
omfattende enn først antatt, og styret vedtok
12.3.19 å tilføre 150 mill. kr for å ferdigstille
arbeidene. Arbeidet med å tilrettelegge Magasinene
på Økern for NHMs og KHMs samlinger avsluttes i
disse dager.
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 ble ferdigstilt april 2019.
Eilert Sundts hus B gjenstår. Eventuell bevilgning til
oppgradering vil diskuteres som en del av budsjett
2020. Det er utarbeidet en vedlikeholdsstrategi
som beskriver hvordan midler til vedlikehold og
oppgraderinger av eiendomsmassen skal prioriteres
for å få best nytte av midlene.
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.

De fire store - prosjekter finansiert over
statsbudsjettet
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. Første spadestikk ble tatt
av statsministeren 8.2.19. Arbeidene på tomten er i
ferd med å starte opp.
Vikingtidsmuseet. I ny Regjeringsplattform ble det
gitt tilsagn om bygging av vikingtidsmuseum, men
selve startbevilgningen må komme enten i revidert
nasjonalbudsjett eller i statsbudsjettet.
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. Nytt
klinikkbygg for odontologi er i avsluttende fase
av prosjektavklaring. Statsbygg er i ferd med å
klargjøre Oppstart forprosjekt(OFP)-rapporten til sitt
eierdepartement for beslutning om videre prosess.
Nytt utstillingsveksthus på Tøyen har vært under
planlegging lenge. Det er økt aktivitet etter viktige
avklaringer om prosjektets økonomiske rammer.
Forprosjekt for bygg og brukerutstyr forventes ferdig
innen sommeren 2019.
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Finansiering av masterplan for UiOs eiendommer
Orientering om status pr. mars 2019
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.
Styret fikk informasjon om ulike finansielle temaer
knyttet til eiendomsforvaltningen i forbindelse
med eiendomsdirektørens orientering i styremøtet
23.10.18 O-sak 4 Status bygge- og eiendomssaker.
Følgende saker var avsluttet allerede før oktober i
fjor, og vi henviser til nevnte sak for siste status:
•
•
•

Oppløsning av Tøyen- og Observatorie fondene
MVA-fradrag for utstillingsbygg ved museene
Alternative, bærekraftig eierskapsmodeller for
historiske, vernede bygg – utredning til styret

Revidert internhusleie og arealeffektivisering
Den reviderte internhusleie-ordningen skal
evalueres i 2020 bl.a. med tanke på effekten på
arealeffektivisering, og vi kommer tilbake til styret
med evalueringsrapporten og evt. anbefalinger til
justeringer etter dette.
Vedlikeholdstilskudd fra KD
I 2015 opprettet KD en ordning der de fem
selvforvaltende universitetene hvert år kan søke
om tilskudd til viktige oppgraderings-prosjekter.
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.
Siden sist: Søknadsfristen for 2019 var 1. mars,
og UiO har søkt om tilskudd på 40 mill. kr til
fasadeoppgradering av Svein Rosselands hus.

I 2017 innbar dette en besparelse på ca. 11 mill. kr
og i 2018 ca. 21 mill. kr – totalt 33 mill. kr på to år.
Fremtidig forskerboligordning
Siden sist: Styret vedtok i desember 2018 å utvide
tilbudet av forskerboliger for internasjonale
forskere ved å overlate driften av ordningen til en
profesjonell boligaktør. Dette innebærer å avhende
dagens forskerboliger. Salg av forskerboligene gir
en inntekt på ca. 150 mill. kr basert på en foreløpig
vurdering. Det må settes av tilstrekkelige midler
av salgssummen til å etablere nye lokaler for
Parkseksjonen.
Øvrige midler brukes til oppgradering av UiOs
eiendomsmasse. Disponering av midlene vil
fremmes for styret når salget er gjennomført. I følge
UiOs fullmakter må Kunnskapsdepartementet (KD)
godkjenne et slik salg. Brev om dette ble sendt KD i
januar.
Fremtidige utfordringer
I mai 2017 presenterte vi saken Investeringer og
endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i
et 10-års perspektiv for universitetsstyret. 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.
Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnadene for
disse byggene i neste 10-års periode er estimert til
i underkant av 140 mill. kr per år. Dette er bruttotall
utelukkende knyttet til bygningsdrift / husleie og
omfatter ikke brukerrelaterte kostnader. De nye
sykehusbyggene vil fases inn gradvis mot slutten av
2020-tallet. UiO vil da måtte betale husleie til OUS.

Energieffektivisering
I 2017 startet vi et energieffektiviserings-prosjekt for
UiO. Bare i løpet av de snaut to årene prosjektet har
vært i drift er energi-forbruket redusert
med 142%.- side
O-sak
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Siden sist: I ny Regjeringsplattform ble det gitt
tilsagn om bygging av Vikingtidsmuseet, men
startbevilgningen er ikke kommet så tidsplan er
foreløpig ikke kjent.
Vi arbeider med å konkretisere de økonomiske
konsekvensene av drift av Livsvitenskapsbygget.
Dette er et omfattende arbeid, og styret vil
orienteres når arbeidet er kommet lenger.
I styremøtet 14.1.19 behandlet styret de
økonomiske konsekvensene av å betale husleie
til Oslo universitetssykehus når deres nye lokaler
står ferdig rundet 2030. Brevet er oversendt KD. Vi
forventer ikke avklaring på dette før i forbindelse
med fremleggelsen av statsbudsjett for 2020.
Revidert internhusleie
Masterplan påpekte 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.

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 KPIer 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.
Fremtidige utfordringer
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 det felles mandatet for revidering av internhusleien i 10-års perioden, men for de øvrige tre er
står det: «Den nye internhusleiemodellen skal
forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnadene
ha som formål å: opprettholde tilstandsgraden
estimert til i underkant av 140 mill. kr per år når
for bygningene, øke incitamentet for mer
alle tre bygningene er levert. Kostnadene knyttet
effektiv arealbruk hos enhetene og være
til Livsvitenskapsbygget utgjør ca. 110 mill. kr pga.
enkel å administrere og et tjenlig verktøy for
størrelsen på bygget. Vi understreker at dette
institusjonene». UiO ledet arbeidsgruppen for de
er bruttotall. Det vil frigjøres arealer på Nedre
fem universitetene. Ny internhusleieordning med
Blindern, men hvilke besparelser det vil medføre,
transparent og enkel prising ble innført 2018, og vi
er avhengig av hvilke strategiske valg som gjøres.
opplever allerede høyere fokus fra enhetene knyttet Tallene over er utelukkende knyttet til bygningsdrift
til effektiv arealbruk.
/ husleie og omfatter ikke brukerrelaterte kostnader.
Arealeffektivisering
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 eksisterende bygg i tett
dialog med enhetene, de tillitsvalgte og vernelinjen.

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.
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Blindern Barnestuer - Moltke Moes vei 18-24
Orientering om status pr. mars 2019
Om bygningene
Moltke Moes vei 18-24 har et samlet tomteareal på
4700 kvm og er bebygd med fire villaer. Tomtene er
regulert til barnehageformål. Blindern Barnestuer SA
(samvirkeforetak) leier i dag de fire eiendommene.
Kontrakten løper frem til 1.11.2026. Avtalen kan
sies opp med ett års varsel med virkning fra utløp
av barnehageåret dvs. utgangen av juli. Utleien gir
UiO en inntekt på ca. 1,2 mill. kr per år for husleie og
fellesutgifter.
Bruk i dag
Blindern Barnestuer drives som en foreldredrevet
barnehage, det er 94 barn som holder til der og 32
ansatte. Barnehagen tar imot barn av ansatte ved UiO.
Opptaket administreres av Personalavdelingen, og
barnehagen mottar 2,5 mill. kr i årlig støtte fra UiO for
plassene.
Antatt salgsverdi
Tomtene har en størrelse og utforming som gjør dem
lett bebyggelige. Tomtene ligger akkurat i utkanten av
småhusplanen for området. Ingen av eiendommene er
fredet. Ved en omregulering vil eiendommene naturlig gå
inn i småhusplanen for området Blindern.
Gitt omregulering av eiendommene til boligformål,
mener vi det er rom for å bygge ca. 12 boliger på
tomtene.

Under slike forutsetninger vil samlet verdi være mellom
50 og 70 mill. kr.
Forhold til Masterplan for UiOs eiendommer
Eiendommene faller klart inn under prinsippet om
at «UiO skal ikke binde opp kapital ved å eie andre
typer eiendommer som tar fokus og ressurser bort fra
kjernevirksomheten». De er også eiendommer «som ikke
ligger sentralt på en av de tre campusene» og kan derfor
vurderes solgt.
Konsekvenser av salget
Tilbudet om barnehageplass til UiOs ansatt vil reduseres.
Fordeler ved salg
UiO får salgssummen, 50-70 mill. kr, til å gjøre
oppgraderingsarbeider i eiendomsmassen.1
UiOs tilskudd til barnehagedriften går ned med ca. 2,5
mill. kr i året.
Ulemper ved salg
Redusert barnehagetilbud kan være negativt for
rekrutteringen. Mulighet for fremtidig utvidelse av
campus i denne retningen faller bort (men det er usikkert
om vi ville fått lov til å omregulere til slikt formål i
grensen på småhusbebyggelse).

Inntektene fra salg av eiendom kan kun benyttes til eiendomsformål slik det fremgår av Vedlegg til Tildelingsbrev til universiteter for 2018,
Fullmakter 2018 – universiteter, 1.2.2 Eiendomsfullmakter: «Institusjonen kan i henhold til vedtak II Merinntektsfullmakter nr. 3 i Prop. 1 S
(2017−2018), jf. Innst. 12 S (2017−2018), avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig fast eiendom, og bruke inntekter fra salg
av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved samme institusjon. Institusjonen må
legge frem for departementet saker som er av prinsipiell art eller som innebærer større arealendringer.»
1

Moltke Moes vei: Blindern Barnestuer.

Kart:
Blindern
Barnestuers plassering i landskapet.
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Domus Theologica
Orientering om status pr. mars 2019
Om bygningen
Domus Theologica er på 3.850 kvm og bygget i 1960.
Tomten er ca. 7.600 kvm. Bygningen er ikke vernet.
Tomten er regulert til offentlig bygning (universitet).
Bruk i dag
Det teologiske fakultet og Universitetsbiblioteket
avdeling HumSam holder til i bygningen i dag.
Antatt salgsverdi
Tomten har en størrelse og utforming som gjør den lett
bebyggelige. Bygningen anses ikke å ha noen salgsverdi,
og tomtens verdi legges til grunn i prisvurderingene.
Tomten ligger i utkanten av campus. Nabotomten
Blindernveien 11 eies av Statsbygg som gir mulighet for
en sammenslåing av disse to tomtene for utvikling av
campus.
Verdi på eiendommen med dagens regulering vil
sannsynligvis være i overkant av 100 mill. kr. Verdi
på eiendommen omregulert til boligformål vil være i
størrelsesorden 250 mill. kr med en usikkerhet på 50 mill.
kr begge veier utfra godkjent tomtebelasting.
Forhold til Masterplan for UiOs eiendommer
I 2015 ble oppgraderingsbehov anslått til ca. 77 mill. kr
i masterplan. Domus Theologica er en bygning «som er
dårlig egnet for formålet, har dårlig tilpasningsdyktighet,

og som ikke ligger sentralt på en av de tre campusene»
og kan derfor vurderes solgt.
Konsekvenser av salget
Det teologiske fakultet (TF) og Universitetsbiblioteket
avdeling HumSam må få nye arealer. Dette kan f.eks.
løses ved innplassering i arealer på Nedre Blindern når
disse frigjøres ved flytting til Livsvitenskapsbygget i 2024.
Fordeler ved salg
UiOs driftskostnader for eiendommen reduseres
med ca. 4,5 mill. kr i året. Netto inntekten for
avhending av Domus Theologica er 100-300 mill. kr
og redusert oppgraderingsbehov på ca. 77 mill. kr.
UiO for salgssummen 100-300 mill. kr til å gjøre andre
oppgraderingsarbeider.1
Andre kan utvikle tomten som en del av Kunnskapsgaten
og sett opp mot NRK-tomten.
TF vil kunne få bedre tilrettelagte arealer for sin
virksomhet og komme mer sentralt på campus.
Ulemper ved salg
Mulighet for fremtidig utvidelse av campus i denne
retningen faller bort.
Det vil påløpe kostnader for å tilrettelegge arealer for TF.

Inntektene fra salg av eiendom kan kun benyttes til eiendomsformål slik det fremgår av Vedlegg til Tildelingsbrev til universiteter for 2018,
Fullmakter 2018 – universiteter, 1.2.2 Eiendomsfullmakter: «Institusjonen kan i henhold til vedtak II Merinntektsfullmakter nr. 3 i Prop. 1 S
(2017−2018), jf. Innst. 12 S (2017−2018), avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig fast eiendom, og bruke inntekter fra salg
av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved samme institusjon. Institusjonen må
legge frem for departementet saker som er av prinsipiell art eller som innebærer større arealendringer.»
1

Domus Theologica: inngangsparti.

Kart: Domus Theologica plassert i landskapet.
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Chateau Neuf
Orientering om status pr. mars 2019
Om bygningen
Chateau Neuf på ca. er 10.000 kvm ble ferdigstilt i
1973. Bygget er tegnet av de prisbelønte arkitektene
Lund og Slaatto. Det er ansett som et prakteksempel
på moderne norsk etterkrigsarkitektur og ble
derfor fredet som en del av statens kulturhistoriske
eiendommer i 2014. Fredningen omfatter hele
eksteriøret samt inngangspartiet og foajeen.

Antatt salgsverdi
Vi har anslått en salgspris på ca. 200 mill. kr.
UiO har tidligere mottatt brev fra Musikkhøyskolen
og Politihøyskolen som i felleskap er interessert i å
overta bygningen. Vi legger til grunn at bygningen
kan selges til markedspris.

Det norske studentersamfunn (DNS) har en
tilbakekjøpsrett på eiendommen som løper ut
Bruk i dag
Det norske studentersamfunn (DNS) skriver selv om senest 3. juli 2023. Dette betyr at bygningen først
Cahteau Neuf at «studentene i Oslo har sitt naturlige kan selges fritt etter denne datoen.
tilholdssted på Det Norske Studentersamfund,
Forhold til Masterplan for UiOs eiendommer
i hyggelige lokaler på Chateau Neuf øverst på
I 2015 ble oppgraderingsbehov anslått til ca. 200
Majorstuen. Her er det åpent alle dager unntatt
mill. kr i masterplan. Eiendommen faller inn under
søndag, og enten man ønsker en tur i baren, på
prinsippet om at «UiO skal ikke binde opp kapital
kafé, på debatt, på konsert, teater eller kino, har
man muligheten på Det Norske Studentersamfund.» ved å eie andre typer eiendommer som tar fokus
og ressurser bort fra kjernevirksomheten». Chateau
Neuf er også en bygning «som er dårlig egnet for
DNS har i dag fri stasjonsavtale for Chateau Neuf.
formålet, har dårlig tilpasningsdyktighet, og som
Fri stasjon kan gis til studentvelferdstiltak. Det
ikke ligger sentralt på en av de tre campusene» og
innebærer i praksis at internhusleien på ca. 12 mill.
kr (altså driftskostnadene) for eiendommen, dekkes den kan derfor vurderes solgt.
over LOS sitt budsjett.

Chateau Neuf: med sine 10.000 kvm bygget i 1973.
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Konsekvenser av salget
Hvis UiO selger Chateau Neuf, må studentene finne
andre steder for sin aktivitet. DNS var med i arbeidet
med konseptvalgsutredningen rundt Tullinløkka, og
det ble spilt inn at DNS kunne flytte ut av Chateau
Neuf og inn i tidligere Geografisk Oppmålings
bygning. SIO og andre arbeider med å videreutvikle
dette konseptet. DNS syn på om hvorvidt denne
løsningen er ønsket, og vinteren 2018 vedtok
generalforsamlingen i DNS at de ikke ønsker å flytte
til Tullinløkka, men vil bli på Chateau Neuf inntil
videre.
Fordeler ved salg
UiOs driftskostnader for eiendommen reduseres
med ca. 12 mill. kr i året, dvs. LOS budsjett for fri
stasjon reduseres samtidig.

Netto inntekten / besparelsen for avhending
av Chateau Neuf er ca. 400 mill. kr hvorav
halvparten er inntekter og halvparten reduksjon av
oppgraderingsbehov.
UiO får salgssummen, ca. 200 mill. kr, til å gjøre
andre oppgraderingsarbeider. 1
Ulemper ved salg
Det kan skape uro blant deler av studentene hvis
de opplever at de ikke har et tilstrekkelig sosialt
tilbud knyttet til studiestedet. SHoT-undersøkelsen
trekker frem ensomhet blant studentene som en
stor utfordring.

Inntektene fra salg av eiendom kan kun benyttes til eiendomsformål slik det fremgår av Vedlegg til Tildelingsbrev til universiteter for 2018, Fullmakter 2018 – universiteter, 1.2.2 Eiendomsfullmakter: «Institusjonen kan i henhold til vedtak II Merinntektsfullmakter nr. 3 i Prop. 1 S (2017−2018), jf. Innst. 12 S (2017−2018), avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig
fast eiendom, og bruke inntekter fra salg av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og
forskningsformål ved samme institusjon. Institusjonen må legge frem for departementet saker som er av prinsipiell art eller som
innebærer større arealendringer.»
1

Kart: Chatea Neufs plassering i landskapet plassert på øvre del av Majorstuen.
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Kristine Bonnevies hus
Orientering om status pr. mars 2019
Om bygningen
Kristine Bonnevies hus er på 39.500 kvm og er
bygget i 1971. Byggingen er vernet i verneklasse
2. Tomten er regulert til offentlig bygning
(universitet). Bygningen har stort potensiale for
arealeffektivisering, men det vi kreve betydelig
beløp til ombygninger.
Bruk i dag
Institutt for biovitenskap ved Det matematisknaturvitenskapelig fakultet bruker bygningen.
Antatt salgsverdi
Siden Kristine Bonnevies hus har betydelige
oppgraderingsbehov, har vi lagt til grunn en
kvadratmeterpris på 20.000 kr for å gjenspeile dette.
Det gir en forventet salgspris på ca. 800 mill. kr.
Forhold til Masterplan for UiOs eiendommer
I 2015 ble oppgraderingsbehov anslått til ca. 1,5
mrd. kr i masterplan. Kristine Bonnevies hus blir her
vurdert som en bygning «som er dårlig egnet for
formålet og som ikke ligger sentralt på en av de tre
campusene» og kan derfor vurderes solgt.

Kostnadsvurderingene i masterplan er basert på
videreføring av dagens bruk med til dels krevende
laboratoriefunksjoner.
Videre analyser av bygget viser at det er robust,
fleksibelt og godt egnet for tilpasning til effektive
kontor- og læringsarealer. Basert på erfaringstall
fra nylig gjennomførte prosjekter i egenregi, vil en
ombygging av 2/3 av bygget til kontor medføre en
samlet kostnad på mellom 600 og 800 mill.kr.
Konsekvenser av salget
Institutt for biovitenskap må få nye arealer.
Dette kan løses ved innplassering i arealer på
Nedre Blindern når disse frigjøres ved flytting til
Livsvitenskapsbygget i 2024. Det er anslått at det
frigjøres ca. 40.000 kvm på Nedre Blindern ved
denne flyttingen. Det tilsvarer arealer på Kristine
Bonnevies hus. Vi forutsetter en arealeffektivisering
ved arealskiftet, men vi vil likevel bruke opp store
deler av det frigjorte arealet.

Bruk av Kristine Bonnevies hus: Jon Bråte er stipendiat ved Biologisk institutt og jobber ved
Fytotronen, et avansert anlegg for plantedyrking og klimasimulering, som benyttes til forskningsprosjekter og undervisning ved
Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap.
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En eventuell oppgradering av frigjorte arealer i
Kjemibygget til krevende laboratoriefunksjoner og
kontor, vil kreve betydelig investeringer. Selv med
forventet arealeffektivisering, er det grunn til å tro
at oppgraderingsbehov knyttet til en slik flytting vil
komme på mellom 800 mill.kr. og 1 mrd.kr.
Fordeler ved salg
UiOs driftskostnader for eiendommen reduseres
med ca. 43 mill. kr i året.
UiO får salgssummen, ca. 800 mill. kr, til å gjøre
andre oppgraderingsarbeider. Beløpet er så stort at
dette forutsetter ny godkjenning fra Kunnskapsdepartementet.
Avhending av Kristine Bonnevies hus vil redusere
estimert oppgraderingsbehov med ca. 1,5 mrd. Forventede salgsinntekter vil i sin helhet måtte brukes
til å etablere erstatningslokaler.

Ulemper ved salg
Bygget er robust og fleksibelt med et stort potensial
for utnyttelse i tråd med UiOs visjoner om mer
tverrfaglighet og samarbeid med næringslivet.
Avhending av Kristine Bonnevies hus og flytting av
virksomheten til fremtidige ledige lokaler på Nedre
Blindern, vil redusere muligheten for å realisere
avhending av andre eiendommer da for eksempel
TF og IAKH må relokaliseres. Videre vil en slik flytting
også redusere muligheten for å flytte annen virksomhet fra dyre innleiekontrakter til egne arealer.
Bygget ligger nær Blindernveien («Kunnskapsgaten»), og har derfor godt potensiale i den utviklingen
av Nedre Blindern, Oslo Science City og Kunnskapsgaten som ligger foran oss.
Bygningen er integrert i Penalet, og salg av bare Kristine Bonnevies hus kan derfor by på en del praktiske
utfordringer.

Inntektene fra salg av eiendom kan kun benyttes til eiendomsformål slik det fremgår av Vedlegg til Tildelingsbrev til universiteter for 2018,
Fullmakter 2018 – universiteter, 1.2.2 Eiendomsfullmakter: «Institusjonen kan i henhold til vedtak II Merinntektsfullmakter nr. 3 i Prop. 1 S
(2017−2018), jf. Innst. 12 S (2017−2018), avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig fast eiendom, og bruke inntekter fra salg
av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved samme institusjon. Institusjonen må
legge frem for departementet saker som er av prinsipiell art eller som innebærer større arealendringer.»
1

Kristine Bonnevies hus: ligger nord for Blindernveien og er koblet sammen med Georg Morgenstiernes hus.
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ZEB-bygningen
Orientering om status pr. mars 2019
Om bygningen
ZEB-bygningen er på 10.000 kvm og bygget i 1955.
Bygningen er ikke vernet. Tomten er regulert til
offentlig bygning (universitet).
Adresse:
Sem Sælands vei 2, 0371 Oslo
Areal: 		
10046 kvm
Tilstandsgrad: 1,2 (MP)
Internleie:
4,9 MNOK (MN) + 1,8 MNOK (FMI)
Vern:
Dette bygget er ikke vernet.
Bruk i dag
Bygget forvaltes av UiO, men både UiO og
Forsvarsbygg ved Flymedisinsk institutt (FMI) har
like rettigheter til bruk av bygget. Forsvarsbygg har
på grunn av investering ved etablering eierrettighet
til en andel av bygget. De betaler et driftstilskudd til
UiO for bruken av bygget.
For UiO sitt vedkommende bruker Det matematisknaturvitenskapelig fakultet (MN) og

Det humanistiske fakultet (HF) – til sammen 8.000
kvm. Flymedisinsk institutt (FMI) disponerer 2.000
kvm.
Antatt salgsverdi
Vi har lagt til grunn en kvadratmeterpris på 20.000
kr. Det gir en salgspris på ca. 200 mill.kr. Vi må trolig
dele inntekten 80/20 med Flymedisinsk institutt.
Forhold til Masterplan for UiOs eiendommer
ZEB-bygningen er en bygning «som ikke ligger
sentralt på en av de tre campusene» og kan derfor
vurderes solgt.
Konsekvenser av salget
MN, HF og FMI og vil trenge nye arealer. MN og
HF sine behov kan løses ved innplassering i arealer
på Nedre Blindern når disse frigjøres ved flytting
til Livsvitenskapsbygget i 2024. Dette er imidlertid
avhengig av en samlet løsning for å nå faglige mål,
arealeffektivisering, reduksjon av innleiekostnader
og konsekvenser av annet avhendingspotensial.

ZEB-bygget: på Nedre Blindern har potensial for ny bruk knyttet til økt samarbeidet mellom UiO og kunnskapsintensivt næringsliv. Foto: Arthur Sand, UiO
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Tilrettelegging for nye lokaler for FMI kan bli komplisert. De har mye teknisk følsomt utstyr. Det er
uklart hvilke krav de vil stille overfor UiO ved et slikt
salg.
Fordeler ved salg
UiOs driftskostnader for eiendommen reduseres
med ca. 5 mill.kr. i året.
Netto inntekten / besparelsen for avhending av ZEB
er ca. 460 mill. kr hvorav 160 mill. kr er inntekter og
300 mill. kr er reduksjon av oppgraderingsbehov.

Det er usikkerhet knyttet til eventuelle krav fra Forsvarsbygg knyttet til finansiering av erstatningslokaler
for dagens virksomhet.
Ulemper ved salg
FMI til trenge nye arealer.
Bygget ligger i ytterkant av UiO:Blindern like ved
Blindernveien («Kunnskapsgaten») og fremtidig
utvikling av NRKs tomt på Marienlyst, og har derfor
godt potensiale i den utviklingen av Nedre Blindern,
Oslo Science City og Kunnskapsgaten som ligger
foran oss.

UiO får salgssummen, ca. 160 mill.kr, til å gjøre andre oppgraderingsarbeider.
Inntektene fra salg av eiendom kan kun benyttes til eiendomsformål slik det fremgår av Vedlegg til Tildelingsbrev til universiteter for 2018,

1

Fullmakter 2018 – universiteter, 1.2.2 Eiendomsfullmakter: «Institusjonen kan i henhold til vedtak II Merinntektsfullmakter nr. 3 i Prop. 1 S
(2017−2018), jf. Innst. 12 S (2017−2018), avhende fast eiendom, jf. Instruks om avhending av statlig fast eiendom, og bruke inntekter fra salg
av eiendommer til kjøp, vedlikehold og bygging av andre lokaler til undervisnings- og forskningsformål ved samme institusjon. Institusjonen må
legge frem for departementet saker som er av prinsipiell art eller som innebærer større arealendringer.»

ZEB-bygget: som ligger øst for Fysikkbygget og nord for dagens NRK-bygninger.
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Nybygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi
ved Universitet i Oslo - Livsvitenskapsbygget
Orientering om status pr. mars 2019
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. Bygget har en kostnadsramme på
5 677 millioner kroner. Utstyr tilknyttet bygget og
virksomheten har en kostnadsramme på 1 141 mill.
kroner.

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

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.

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

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. mars 2019
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. Ved årsskiftet
2018/2019 har Statsbygg inngått kontrakt for
samspillsfasen med entrepreiser for byggearbeidene
og de fleste tekniske anlegg. I samarbeid med UiO
pågår brukermedvirkningsprosess som vil løpe fram
til sommeren 2019.

Illustrasjon: Livsvitenskapsbygget i kveldssol sett fra
Elvebredden.
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Prosjektets historikk
1990-tallet: behovet for et nytt forsknings- og
undervisningsbygg for kjemi ble meldt av Det
matematisk- naturvitenskapelige fakultet.
2000-tallet: dagens kjemibygg blir utredet og etter
vurdering av rehabilitering av 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 forskningsog 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 fra nord.

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

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 pr. mars 2019
Prosjektutvikling
Etter anbefaling fra et internasjonalt ekspertutvalg
vedtok regjeringen i 2013 at vikingskipene ikke skal
flyttes fra Bygdøy. I 2014 fikk Statsbygg i oppdrag
fra Kunnskapsdepartementet om å utarbeide
skisseprosjekt og arkitektkonkurranse om et
nytt Vikingtidsmuseum tilknyttet eksisterende
Vikingskipshus på Bygdøy.
Det ble utlyst en åpen internasjonal plan og
designkonkurranse som ble vunnet av AART
architects (DK), som har utarbeidet skisse- og
forprosjekt for bygg og brukerutstyr. Etter
gjennomført og godkjent KS2 behandling avventer
prosjektet nå startbevilgning over Statsbudsjettet.
Statsbygg har opprettet en egen prosjektgruppe
som skal bistå hovedprosjektet med premisser for
sikring og flytting av skip og gjenstander.

Gruppen består av spesialister innen statistikk,
geologi, vibrasjoner, mekanisk påkjenning,
materialteknologi og logistikk og samarbeider med,
og supplerer, KHMs kompetanseområder.Prosjektet
ledes av Statsbygg.
KHM leder og finansierer utstillingsprosjektet.
Økonomi
Justert kostnadskalkyle fra Statsbygg etter
KS-prosess for Vikingtidsmuseet inkludert
sikringsprosjekt og rekkfølgekrav;
Byggeprosjekt: 1.870 MNOK (P85)
Brukerutstyr: 356 MNOK (P85)

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
2017: Innlevering skisse, og forprosjekt
2018: Vedtatt reguleringsplan
2018: KS2 - (Concreto)

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
Mulighetsstudie: UiO/Kristin Jarmund arkitekter (2012).

Mulighetsstudie: Riksantikvaren/NAV arkitekter (2009)

Mulighetsstudie: UiO/LPO arkitekter (2009).
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Nytt klinikkbygg for Det odontologiske fakultet
Orientering om status pr. mars 2019
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 OsloMet blir overført 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. Byggets hovedfunksjoner er
undervisningsarealer med læringssenter, klinikkarealer,
forskningslaboratorier, ferdighetssenter, kontorarealer
og fellesfunksjoner som kantine, oppholdssoner/
møteplasser, studentarealer og driftsfunksjoner.

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 2. kvartal 2019 og stortingsvedtak om
byggbevilgning i statsbudsjettet 2023.

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. mars 2019
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
viktige rammer og premisser for prosjektet.

Gaustadalléen 30 (Nemko-tomten) hvor det nye klinikkbygget
blir plassert.
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ODONTOLOGISKE
REGULERING

Statsbygg

Situasjonsplan/ reg, skisse

Regulering

1 : 1000

31.08.2017

2014: Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning
forelå.
2015: På oppdrag fra KD utredet Statsbygg
konsekvensene av klinikkbyggets lokalisering 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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2009: UiO utarbeidet grunnlag for
konseptvalgutredning og oversendte dette til KD.
2010 - 2013: KD utarbeidet konseptvalgutredning (KVU)
i samarbeid med UiO, Tannteknikerutdanningen og
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).

Fotavtrykk

Byggelinje/ høyde

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

FRIOMRÅDE
(Gaustadplatået)

Planområde 11814 m2

BUSSL

Prosjektets historikk

Nytt utstillingsveksthus for naturhistorisk museum (NHM)
Orientering om status pr. mars 2019
Bakgrunn
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 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.
Prosjektet har gjennomgått flere runder med bearbeiding
og nedskalering. I juni 2018 var prosjektet redusert til 5
utstillingsrom, fordelt på 4300 kvm og 3 kupler/veksthus.
I forbindelse med den seneste kuttprosessen ble det klart
for UiO at det ikke er mulig å gjennomføre ytterligere

kutt uten å gå på bekostning av prosjektets samfunnsog effektmål hva gjelder kvalitet på utstillingen og
energiforbruk.
Status mars 2019
I forbindelse med Prosjektråd 10. oktober 2018 ble
det besluttet å ferdigstille forprosjekt for bygg og
brukerutstyr, til tross for at kostnaden trolig vil overstige
kostandsrammen som ble gitt i forbindelse med
gjenoppstart av prosjektet i 2015. KD presiserte at det er
viktig å vise nøkternhet i den videre prosjektutviklingen
for å hindre ytterligere eskalering av kostnadene. I
perioden januar – april 2019 er prosjektet inne i en
intensiv fase, med en omfattende medvirkningsprosess
som involverer sentrale ressurser ved NHM og EA,
i tillegg til Statsbygg og prosjekteringsgruppen.
Forprosjekt for bygg og brukerutstyr er planlagt ferdigstilt
høsten 2019.

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”).

O-sak 2 - side 27 av 37

Delprosjekter
Veksthusprosjektet er inndelt i 3 delprosjekter;
byggeprosjektet, brukerutstyrsprosjektet og
utstillingsprosjektet, som skal prosjekteres i parallell
frem mot ferdigstillelse av forprosjekt høsten 2019.
Statsbygg leder prosjektering av bygg og brukerutstyr,
mens ansvaret for utstillingsprosjektet ligger hos UiO.
I programmeringsfasen inngikk utstillingsprosjektet
som en del av brukerutsyrsprosjektet. I den foreløpige
kostnadskalkylen som ble behandlet i Prosjektråd 25.
juni 2018 inngår derfor kostnader til utstillingen som
en del av brukerutstyrsprosjektet. Det skal utføres
usikkerhetsanalyse og revidering av kostnadskalkylenfør
forprosjektet blir ferdigstilt og behandlet i prosjektråd
høsten 2019.
UiO er blitt anmodet av KD om å selv ta ansvar for
videreutvikling av utstillingsprosjektet, etter modell fra
organiseringen av Vikingtidsmuseet, hvor KHM leder
utstillingsdelen av prosjektet. Siden NHM ikke har avsatt
prosjekteringsmidler til utstillingen er det behov

for å avklare rammene for utstillingsprosjektet med
universitetsledelsen.
Kostnader (som behandlet i Prosjektråd juni 2018)
1.Byggeprosjektet
Etter usikkerhetsanalyse apr. 2018 (P50): 543 mill. kr. *
2.Brukerutstyrsprosjektet (inkludert utstillingsprosjektet)
Etter usikkerhetsanalyse feb. 2018 (P50): 247 mill. kr. *
*Etter 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. 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.
Det skal utarbeides ny kostnadskalkyle og
usikkerhetsanalyse i forbindele med ferdigstillelse av
forprosjektet.

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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Brøggers hus / Geologisk musem - rehabilitering
Orientering om status pr. mars 2019
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 knyttet til grensesnitt mellom
byggeprosjekt og påfølgende utstillingsprosjekt i
regi av NHM
Omforente tiltak i revisjonsrapporten er fulgt opp og
lukket.
Internrevisjon vil gjøre en ny gjennomgang av
prosjektet høsten 2019.

Ombyggingsarbeidene i kjeller igangsatt
november 2017 - Entreprenør HAG Anlegg AS.
Tilbudsforespørsel for trinn 2 totalrehabilitering
utsendt juni 2018 - Entreprenør Haga & Berg
Ombyggingsarbeid: underveis i trinn 1 for ombygging av
kjelleren til 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 investeringer»
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 pr. mars 2019
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.

Ferdigstilling for SiO Helse og oppstart av deres
innredningsarbeider foregikk som avtalt i februar
2019. Åpningsarrangement blir i april 2019.

Gjenoppbygging: bygningens fasade er fredet og det har
vært en prosess for å gjenoppbygge yttervegger.

Innpakket: 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.
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Rehabilitering av Historisk musem
Orientering om status pr. mars 2019
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.

Prosjektutvikling
• 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 i 2018 på til sammen 100
mill. kroner ble prosjektomfang nedjustert.
• Entreprenør er kontrahert med grunnlag i tildelte
midler. Høsten 2018, etter at stillas rundt bygget
er etablert, ble det arbeidet med å prioritere tiltak
innenfor de midlene som prosjektet er tildelt.
• Medio mars 2019 bevilget styret ytterligere 150 mill.
kroner, slik at komplett utvendig rehabilitering kan
gjennomføres.
Avklaringer
Basert på revisjon av EAs masterplan må det legges en
strategi for hvordan også innvendig rehabilitering av
Historisk Museum skal gjennomføres
Budsjett/ kostnader
Samlet bevilgning til utvendig rehabilitering av Historisk
museum er på 250 mill. kroner.

Historisk musem: Pakket inn for rehabilitering av byggets fasade.
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Klimahuset
Orientering om status pr. mars 2019
Prosjektutvikling
Etter en designkonkurranse i 2017 er Lund Hagems
Arkitekter vinnerkonsept videreutviklet gjennom en
planleggingsprosess. Parallelt med byggprosjektering har
husets hovedinnhold i form av utstilling blitt utviklet.
Klimahuset blir en arena for å formidle forskning om
klima og miljø. Formidlingen retter seg særlig mot
barn og ungdom. Bygningen får en sentral plassering i
Botanisk hage. Klimasenteret er et felles prosjekt mellom
Umoe AS og UiO, og skal eies av UiO.
Hva skal bygget brukes til?
Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap
om jordens klima og klimaendringer. Huset skal også
være et møtested for utveksling av kunnskap om
klimautfordringene.
Bygget vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger,
foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima
og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige
opplevelser, og et verksted hvor publikum kan utforske
løsninger på relevante klimaspørsmål, skal utstillingene
engasjere publikum og stimulere til holdningsendringer.

Miljø- og klimatiltak
Klimahuset blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt, i
henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).
Prosjektet bygges basert på Klimavennlige prinsipper:
• Naturlig ventilasjon
• 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp
• Regnbed for overvann
• Solcelleanlegg og fjernvarme i samvirke med
Brøggers hus
• Kortreiste materialer, blant annet malmfurukledning
• Fossilfri byggeplass
• Avfall på byggeplassen: 75 prosent sorteringsgrad
Fremdrift
Prosjektet er inne i byggefasen. Det tas sikte på en
samlet ferdigstillelse av bygning og utstilling i april 2020.
Kostnader
Jens Ulltveit-Moe har gitt 70 millioner kroner i gave til
Universitetet i Oslo for å skape et klimasenter på Tøyen.
Det er i tillegg innhentet bidrag fra øvrige gavegivere og
gaveforsterkningsmidler. Kostnadsramme for prosjektet
er 90 millioner kroner.

Illustrasjon: fra Lund Hagems Arkitekter av det kommende klimahuset.
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SFU/SFF mv.
Orientering om status pr. mars 2019
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.

Økonomi og usikkerhet
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. februar 2019 er prognose for totalkostnaden
226 MNOK. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til
kostnadene, men usikkerheten er redusert nå som
anbud er innhentet og bygging igangsatt.
Rektoratet har også satt i gang et arbeid for å
utarbeide en overordnet policy for etablering og
kostnadsfordeling av sentre.

Avklaringer og fremdrift
Det har vært en svært krevende prosess for å få
avklart omfang og konsekvenser av prosjektene. Pr.
februar 2019 er 5 sentre fullført, 4 i byggefasen og 1
er fortsatt i prosjekteringsfasen. Se figur 1.
3 kv. 2018 4 kv. 2018 1 kv. 2019 2 kv. 2019 3 kv. 2019 4 kv. 2019
SFF1
SFF1
SFF2
SFF3
SFF4
SFF5
SFF6

Centre for Cancer Cell
Reprogramming
Center for Cancer Cell
Reprogramming

Fullført
Fullført

Developing an integraded open
access organ on chip platform
for drug discovery
Hylleraas Centre for Quantum
Molecular Sciences
Rosseland Center for Solar
Physics
Centre for Interdisciplinary
Studies in Rythm, Time and
Motion
Porus Media Laboratory

Fullført
Ferdig apr.
2019
Ferdig okt.
2019
Fullført
Kjeller fullført feb. 2019,
3 et ferdig apr. 2019

SFU1

Centre for Computing in Science
Education
3 et FYØ Ombygging for MN
SLU1

Senter for læring og utdanning
- LINK

Figur 1: Tentativ fremdrif for SFF’er.

O-sak 2 - side 34 av 37

Ferdig feb
2019
Ferdig jun.
2019

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

-
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SLU1

Senter for læring og utdanning - LINK

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

10

226

60

166

Alle:
Figur 2: Oversikt status pr. februar 2019, P50-kostnader* til SFF/SFU/SLU.
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Domus Juridica
Orientering om status pr. mars 2019
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.

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 kostnadsramme på 100 MNOK. ink. mva.
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.

Oversiktsbilde: Domus Juridica plassert i landskapet på Tullinløkka. Foto: MAD arkitekter.
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