
Universitetet i Oslo 
Universitetsdirektøren 

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren 

Sakstype: Informasjonssak 

Møtesaksnr.: I-sak 9/22

Møtenr.: 3/2022 

Møtedato: 11. mai 2022

Notatdato: 22. april 2022

Arkivsaksnr.: 

Saksansvarlig: Eiendomsdirektør John Skogen 

Status bygg- og eiendomssaker 

Status for bygg- og eiendomssaker er tidligere behandlet av styret flere ganger, senest 19. oktober 
2022. 

Hovedproblemstillinger i saken 

Universitetsstyret ga 23. juni 2021 sin tilslutning til Rom for et fremragende, grønt universitet - og 
for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021. Masterplan for UiOs 
eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal være 
premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter. 

I denne saken presenterer vi status for de viktigste prosjektene og aktivitetene innen 
eiendomsområdet.   

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør 

John Skogen 

eiendomsdirektør 

Vedlegg: 

- Fremleggsnotat «Status bygg- og eiendomssaker»
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 Saksbehandler: John Skogen  

 

TIL 

UNIVERSITETSSTYRET 
 

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 revidert masterplan 

Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo, Masterplanen for UiOs eiendommer 2021 

ble vedtatt av styret 23. juni 2021.  

 

Campusutvikling 

UiO er engasjert i en rekke delprosesser i arbeidet med å videreutvikle Blindern som en attraktiv og aktiv del 

av kunnskapshovedstaden, og realisere Oslo Science City, Norges første innovasjonsdistrikt. 

Eiendomsavdelingen (EA) er sentral i oppfølgningen av arbeidet med mulighetsstudien for området.  

 

UiO arbeider også med å forsterke Universitetsplassen som arena for kulturformidling og samfunnsdebatt, i 

hjerte av Oslo. Målet er å formidle forskning og bringe akademia ut i bymiljøet. 

 

Oslo Science City 

Oslo Science City (OSC) er en medlemsorganisasjon som har som formål å utvikle en pulserende og 

bærekraftig bydel med plass til forskning, næringsliv og sterke økosystem for innovasjon og kommersialisering 

av forskning og ideer. OSC har egen administrasjon og det er pt. tolv medlemmer som hver har ett 

styremedlem.  UiO v/rektor har styreledervervet. OSC utarbeidet i 2021 en “Mulighetsstudie” som ble lansert 

i november 2021. Denne fikk mye oppmerksomhet og omtale. Det er etablert to arbeidsgrupper, en for 

områdeutvikling og en for faglig utvikling som skal foreslå videre arbeid og utvikling av OSC basert på 

Mulighetsstudien. UiO deltar aktivt i begge gruppene.  

 

Prosjekter finansiert over statsbudsjettet 

Livsvitenskapsbygget 

Etter beslutningen om at OUS sin Klinikk for laboratoriemedisin skal inn i Livsvitenskapsbygget (LVB), har 

UiO arbeidet tett sammen med OUS/HSØ og Statsbygg for å replanlegge bygget som dermed øker i areal. 

Regjeringen har nå godkjent de utvidete rammene for prosjektet, og bygningsarbeidene har kommet i gang 

igjen. Nye kostnads- og styringsrammer for prosjektet er definert etter videreutviklingen av prosjektet og 

ekstern kvalitetssikring. Sannsynlig ferdigstillelse er nå 2027.  
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Det er besluttet at LVB skal inngå i statens husleieordning som betyr at UiO og OUS blir leietagere hos 

Statsbygg. For tiden arbeider partene med å beregne fremtidig husleie og FDV-kostnader, og de utreder 

fremtidig driftsmodell. UiO får i utgangspunktet husleiekompensasjon for investeringskostnadene basert på 

kostnadsramme for prosjektet per februar 2021. Det er risiko knyttet til størrelsen på endelige 

prosjektkostnader og dermed husleiens størrelse. Vi viser for øvrig orienteringen til styret i mars (I-SAK 8/22 

Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt). 

Vikingtidsmuseet 

Skisse- og forprosjekt for bygg, sikring, og brukerutstyr er utarbeidet. Stortinget godkjente i desember 2019 

oppstartsbevilgning i forbindelse med behandling av St.prp. nr. 1 (2019-20). Prosjektet med brukerutstyr har 

en samlet kostnadsramme 2,4 mrd. kr og en styringsramme på 2,1 mrd. kr. Bygget skulle stått ferdig i 2025.  

I styremøtet 8. februar varslet vi styret om betydelige kostnadsøkninger for det nye Vikingtidsmuseet. Det 

arbeides intensivt i departement, Statsbygg og UiO for å skaffe et tilstrekkelig beslutningsunderlag for nye 

kostnadsrammer. Kostnadsramme for prosjektet gjennomgås nå med sikte på en avklaring før sommeren. 

 

I tillegg til de to prosjektene som er under gjennomføring, skriver vi i Masterplan for UiOs eiendommer 2021 

at vi skal fremme følgende satsing for finansiering over statsbudsjettet:  

• Nytt klinikkbygg for Det odontologiske fakultet Oppstart forprosjekt (OFP)-rapporten, som ble 

endelig behandlet i prosjektråd i november 2019, er ferdigbehandlet i KD. Det er ikke kommet 

avklaring fra regjeringen på videre fremdrift for forprosjektet. 

• Utstillingsveksthus på Tøyen I statsbudsjettet for 2022 skriver KD «Regjeringa foreslår ikkje å gå 

vidare med nytt bygg for Arkeologisk museum i Stavanger og nytt veksthus for Naturhistorisk 

museum.»  

• Oppgradering av Nedre Blindern tilpasset faglig satsing. Rektor leder et arbeid for å definere en 

faglig satsing for fremtidig bruk av eiendommene på Nedre Blindern. UiO tar sikte på å melde inn 

dette som et satsningsforslag til statsbudsjettet for 2024. 

• Lokaler for helsefagene. Vi arbeider med et mandat for de innledende utredningene. 

• Magasinbygg for museene. Vi arbeider med et mandat for de innledende utredningene. 

• Historisk museum refundamentering og innvendig oppgradering. Arbeidet er ikke påbegynt.   

 

Prosjekter i egen regi 

Konsekvensene av pandemien og krigen i Ukraina 

Aktørene i byggenæringen har opplevd en ekstraordinær prisvekst på materialer og byggevarer både nasjonalt 

og globalt fra tidlig 2020 til i dag. Pandemien har redusert tilbudet av arbeidskraft og varer betydelig, og 

fraktratene har økt. Dette har medført økte priser. Det har også gitt usikre og lange leveringstider som har gitt 

forsinkelser i flere prosjekter. Effektene fra pandemien er blitt forsterket av krigen i Ukraina og flere 

leverandører varsler kostnadsøkning i pågående prosjekter.  

 

W.C. Brøggers hus - rehabilitering 

Prosjektet ble overlevert fra entreprenør i oktober 2020 med lavere kostnad enn budsjett og i tråd med tidsplan. 

EA bistår nå NHM med ferdigstillelse av utstillingene som skal inn i bygningen. Planlagt åpning for publikum 

er 5. mai 2022. 
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Historisk museum – utvendig rehabilitering 

Styret har bevilget totalt 250 mill. kr til rehabiliteringen av tak og fasadene på Historisk museum og 

nødvendige oppgraderinger av tekniske anlegg. Byggearbeidene er avsluttet innenfor gjeldende 

kostnadsramme på 250 mill. kr.  

 

Eilert Sundts hus B - rehabilitering 

Eilert Sundts hus B (ESHB) brukes av Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og ble ferdigstilt i 1967. En 

del av bygningen har ikke vært rehabilitert siden ferdigstilling og er svært nedslitt. Med fakultetets ambisjoner 

om å hevde seg sterkt internasjonalt, er det lite tilfredsstillende å tilby en lite tidsmessig og 

nedslitt bygning.  Av de prioriterte rehabiliteringene i Masterplan 2015 for Øvre Blindern var det bare Eilert 

Sundts hus B som gjensto primo 2021. 

 

Byggearbeidene startet opp høsten 2021 og forventet ferdigstillelse fra entreprenør er november 2022. Vi 

planlegger med innflytting i løpet av desember 2022.  Styret vedtok å øke kostnadsramme for prosjektet i sitt 

møte 8. september til 320 mill. kr. Per april 2022 ser det ut til at prosjektet kan gjennomføres innenfor gjeldende 

kostnadsramme. 

 

I-lab og taket på Kjemibygningen 

Styret bevilget i sitt møte 9.3.21 (V-SAK 7 Søknad til Kunnskapsdepartementet om oppgraderingsmidler) 30 

mill. kr til prosjektet I-lab og taket på Kjemibygningen. Totalt har prosjektet en ramme på 140 mill. kr for 

finansiert som følger: Det matematisk-naturfaglige fakultet dekker 26 mill. kr, styret bevilget 30 mill. kr, KD 

tildelte 39 mill. kr og 45 mill. kr dekkes av a internhusleiens øremerkede ramme for Større vedlikehold  

og investeringer (SVI). Planleggingen har startet opp i samarbeid med bruker og prosjekteringsgruppe. Vi har 

gjort nærmere undersøkelser for å avklare omfanget av nødvendige arbeider på taket. Det er tett dialog mellom 

Eiendomsavdelingen og bruker for å tilpasse fremdriften til virksomheten i bygningen. Byggearbeidene skal 

etter planen starte opp sommeren 2022. 

 

Tilrettelegging for SFF/SFU-er 

Neste SFF-tildeling er nå utsatt til etter sommeren 2022 med oppstart i 2023. Eiendomsavdelingen har mottatt 

innmeldt arealbehov for finalistene og vurderer løsninger i dialog med søkerne.  

 

Andre strategiske aktiviteter 

Klima- og miljøarbeidet i EA  

Eiendomsavdelingen arbeider med å utarbeide Miljørapport for UiOs eiendommer 2021. Rapporten tar 

utgangspunkt i Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet og vil legges frem for styret høsten 2022.  

EA har startet arbeidet med Klimaregnskapet for 2021. Vi videreutvikler metodene slik at klimagassregnskapet 

for 2021 både er i tråd med Helhetlig miljø- og klimastrategi for UiO, og at dataene kan sammenlignes med 

klimagassregnskapene for 2018, 2019 og 2020. Klimagassregnskap vil fremlegges for styret høsten 2022. 

 

Energiledelse, energiforbruk og -kostnader 

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastning i UiOs drift. I Helhetlig miljø- og 

klimastrategi for UiO er målet å redusere energibruk i bygningene med minst 30% fra 2018 til 2030. Vi 

arbeider målrettet med organisatoriske tiltak, optimalisering av tekniske systemer og utviklings- og 
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vedlikeholdstiltak som bidrar til energiøkonomisering. Energiarbeidet gjennomføres slik at det ikke går på 

bekostning av virksomheten i bygningene. 

 

Universitetets energiforbruk har holdt seg stabilt gjennom 2021, med en moderat økning i energiforbruket i 

tråd med lettelser i koronarestriksjoner og økt aktivitet. På tross av en moderat økning i 2021 er energiforbruket 

redusert med 24,6% i perioden 2016-2021. 

 

Spotprisen på energi har vært svært høy de siste månedene. Dette har flere årsaker. Det er lav vannstand i 

magasinene i Norge, CO2-prisene har økt som følge av «det grønne skiftet», og invasjonen av Ukraina har 

medført påvirket tilgangen på russisk gass. Kraftprisene er ventet å forbli høye gjennom hele 2022 og 2023. 

Dette bidrar til betydelige høyere energikostnader ved UiO.  

 

EA har lenge arbeidet med sikring av strømprisene, og dette sparer UiO betydelig summer på. Figurene under 

viser at UiO i 2022 sparer ca. 25 mill. kr i forhold til spotpris slik prognosene for året ser ut per i dag. EA 

arbeider med å sikre strømvolumet for de kommende årene. Dette er et løpende arbeid. Fjernvarme ikke sikres 

slik det fungerer i det norske markedet i dag, og all fjernvarme handles til spotpris.   

 

 

Forholdet til Oslo universitetssykehus (OUS) 

Sentrale deler av UiOs medisinutdanning foregår ved OUS i deres lokaler, i hovedsak, på Gaustad og Ullevål. 

Totalt utgjør UiOs bruk ca. 31.000 kvm. I dag bruker UiO disse lokalene uten vederlag slik det alltid har vært. 

Siden OUS ble et helseforetak har det vært arbeidet med å få på plass en avtale med OUS om UiOs bruk av 

arealer til medisinerutdanningen i eksisterende sykehusarealer.  

Etter dialog på ledelsesnivå ved de to institusjonene høsten 2021 ble det inngått «Samarbeidsavtale mellom 

Oslo Universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo om disponering av eksisterende arealer for Institutt for 

klinisk medisin i nåværende arealer på Rikshospitalet». Denne avtalen er basert på eksisterende 

samarbeidsavtaler og slår fast at arealene fortsatt skal brukes vederlagsfritt. Den regulerer også bruk og 

sambruk mellom partene. 

I løpet av de neste ti årene skal det, etter planen, gjennomføres store utbygninger ved OUS. Det er vedtatt at 

Ullevål sykehus legges ned, og funksjonene overføres til nye bygninger på Gaustad og Aker. Nytt bygg ved 
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Radiumhospitalet er under oppføring og skal, etter planen, stå ferdig i 2024. Det blir en omfattende og krevende 

oppgave å ivareta UiOs interesser i det videre arbeidet med regulering og forprosjekt. Eiendomsavdelingen 

følger opp OUS og Sykehusbygg i tett samarbeid med Det medisinske fakultet. 

 

Det odontologiske fakultet og Lovisenberggate 6 

Da Folkehelseinstituttet (FHI) skulle bygge i Lovisenberggata tidlig på 1990-tallet, ble Det odontologiske 

fakultet (OD) bedt om å avstå tomtegrunn bak Geitmyrsveien 69/71 slik at FHI kunne få oppført det bygget de 

ønsket. Tannlegeundervisningens fond avga da tomtearealer. Det ble avtalt at OD skulle få en bruksrett til 

arealer i kjeller og første etasje i Lovisenberggata 6 som ligger helt inntil bygningen i Geitmyrsveien 71. 

Bygningene henger sammen med en glassgang. Det foreligger lite dokumentasjon fra denne transaksjonen som 

kan belyse dette forholdet. FHI har siden overdratt bygningen til Statsbygg.  

Arealene, på 672 kvm BTA, brukes i dag av ODs Klinisk forskningslaboratorium (KLF) og Avdeling for 

biomaterialer (Biomat). KFL er servicelaboratorium for alle forskere og fagavdelinger tilknyttet Institutt for 

klinisk odontologi (IKO).  

I desember 2020 ble UiOs Eiendomsavdeling (EA) kontaktet av Statsbygg som ønsket at UiO skulle flytte ut 

av lokalene i forkant av at en større rehabilitering av FHIs lokaler. Målet er å samlokalisere FHI i 

Lovisenberggata. UiO har mottatt en oppsigelse av arealene med fraflytting 31.01.2025.  

UiO bestrider at Statsbygg kan si opp forholdet siden UIiO ha bruksrett til lokalene. Dette kommer til uttrykk 

ved at UiO ikke har betalt husleie for lokalene, fordi Tannlegeundervisningens fond avsto tomtegrunn til FHI. 

Vi mener at Statsbygg derfor ikke ensidig kan terminere bruksretten, men må komme til enighet med UiO om 

på hvilke vilkår dette skal skje. 

Statsbygg har tatt opp saken med sitt departement som har kontaktet Kunnskapsdepartementet (KD) som i sin 

tur, har kontaktet oss.  

Basert på dialogen med KD, har vi sagt at vi kan akseptere å flytte ut av Lovisenberggate 6 forutsatt at UiO 

får dekket kostnadene ved å tilrettelegge for KFL og Biomat i Geitmyrsveien 69/71. UiO har, på forespørsel 

fra KD, sendt et notat som gjør rede for forutsetninger og konsekvenser for å flytte ut av arealene. OD har 

anslått kostnaden ved å flytte og erstatte vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur, mens EA her anslått 

kostnadene for byggearbeidene. Totalt utgjør dette ca. 100 mill. kr.   

Vi mener at det er mulig å gjennomføre prosessen, fra beslutning fattes og til KFL og Biomat har flyttet inn i 

og tatt i bruk de nye arealene, på 41 måneder. Det innebærer at UiO ikke vil være klar til å flytte ut av arealene 

i Lovisenberggata 6 iht. til varselet fra Statsbygg om utflytting 31.01.2025. UiO forutsetter at utflyttingsdato 

utsettes iht. dette. 

Vi har presisert at OD er helt avhengig at KLF er plassert i nærheten av klinikken og at det ikke kan være et 

opphold/pause i aktiviteten der pga. den løpende forskningen og ODs forpliktelser. Vi har også understreket 

at instrumentparken til KFL er unik i norsk og europeisk sammenheng både når det gjelder dyrkning av kunstig 

humant hardvev som bein og tenner, og når det gjelder utvikling av nye biomaterialer, karakterisere effekten 

av disse og modifisere dem for bedre tilpasning.  

Siden beslutning om rehabiliterings av FHIs lokaler er en bevilgningssak, legger UiO til grunn at saken vil 

behandles som en del av statsbudsjettbehandling om og når regjeringen ønsker å gå videre med det.   
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Kapitalbelastning / kapitalelement for nye bygg 

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt budsjettforslag for 2022 «Regjeringa vurderer ulike alternativ for å bidra 

til betre insentiv i vurderinga og gjennomføringa av nye bygg i universitets- og høgskulesektoren. Regjeringa 

tek sikte på å innføre kapitalbelastning for nye bygg ved sjølvforvaltande universitet og høgskular. Regjeringa 

vil kome tilbake til Stortinget med oppfølging seinast i statsbudsjettet for 2023.» Ledelsene for 

eiendomsavdelingene ved de fem selvforvaltende universitetene (NMBU, NTNU, UiB, UiO og UiT) ble i sitt 

fellesmøte i mars, orientert av KD om at det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra flere 

departementer som arbeider med dette. Vår forståelse er at det vil bli innført en form for kapitalbelastning i 

UH-sektoren, og at formålet med dette er større nøkternhet i forhold til utforming av byggeprosjekter. På møtet 

fikk vi anledning til å gi innspill til KD. De viktigste innspillene vi ga var at en kapitalbelastning for bygninger, 

ikke må gå på bekostning av kjernevirksomheten, og at det må etableres kompensasjonsordninger eller annen 

form for oppkapitalisering. Vi understreket også at hvis en slik modell skal fungere, må universitetene ha reelle 

muligheter til å påvirke og styre prosjektene. Vi uttrykte også skepsis til modeller som i realiteten tar ansvaret 

for mye penger som skal brukes på eiendom, bort fra det aktuelle universitetsstyret.  

I etterkant av møtet har UiB og UiO sendt KD en faktabeskrivelse av dagen fellesmodell for internhusleie.  
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