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Forord
I Mal och strategier for Uppsala universitet forutsatts en val fungerande infrastruktur som stodjer
forskning, utbildning och samverkan. Att forvalta och utveckla det samlade lokalbestandet ar en
central del i delta arbete och ger viktiga fdrutsattningar fdr universitetets framgang. Universitetet
befinner sig i en intensiv utveckling med Hera stora lokalprojekt i planerings- och fardigstallandefas.
Stora lokalprojekt som fardigstalls under 2017 ar Humanistisk teater i Engelska parken,
Rudbecklaboratoriet, Segerstedthuset och universitetshusets ombyggnad. Bland de stone projekten
som ar under genomforande fines ombyggnaden av Carolina Rediviva och utvecklingen av Gamla
torgets miljo..~ngstromlaboratoriet etapp 4 och Museum Gustavianum ar tva Stara projekt som
ligger i intensiva planeringsfaser. Dartill kommer ett antal mindre projekt som syftar till alt optimera
lokalerna for den verksamhet som bedrivs dar. I Lokalforsorjning 2018 sammanfattas nuvarande och
planerade projekt liksom beslutade och planerade investeringar sa langt de ar kanda ear delta slffivs.
I slutet av lokalforsorjningsplanen fines aven sammanstallningar av den totala lokalarean och hur
den har utvecklats over tid sedan 2008. Likasa fines en sammanstallning over lokaltjanstkostnaderna
och deras andel av de totals kostnaderna room Uppsala universitet. Det kan noteras alt visserligen
okay den sarnlade lokaltjanstkostnaden men som andel av universitetets samlade kostnader minskar
den fran 13,7 %till 11,3 % av universitetets totals kostnader om man jamfor ar 2008 med 2016.
Det fines behov av en mer langsiktig planering av universitetets utveckling och da aven stodjande
infrastrukturer i form av bland annat lokaler och utomhusmiljoer. Ett underlag for ett sadant arbete
kommer alt tas fram i samarbete mellan vetenskapsomraden, universitetsledning och
studentorganisationer och ovriga berorda room universitetet saint fastighetsagare och ansvariga for
Uppsala stads infrastrukturplanering. Under 2018 ayser universitetet alt aterkomma till dessa mer
overgripande och langsiktiga fragor room ramen for en Strategisk utvecklingsplan 2050.
Under perioden 2018-2020 ayser universitetet alt intensifiers arbetet med alt effektivisera
lokalanvandningen genom oversyn av befintliga tomma lokaler, analys av nyttjande, kvalite och
universitetsovergripande samordning gallande undervisningslokaler och studiesociala ytor. I arbetet
ingar alt verka for okad flexibilitet och flerfunktionsanvandning med syfte alt uppna okad
anvandandegrad och darmed battre lokalekonomi.
Med dessa utgangspunkter laggs nu Lokalforsorjning 2018-2020 som grand fdr universitetets
lokalforsorjning.
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Inledning

Arbetet med universitetets långsiktiga lokalförsörjning är en viktig förutsättning för universitetets
utveckling som integrerad utbildnings- och forskningsmiljö. I Mål och strategier för Uppsala
universitet förutsätts också en väl fungerande infrastruktur som stödjer forskning, utbildning och
samverkan. I avsnittet excellens och samhällsnytta framhålls bland annat att
 Lokaler och fysisk infrastruktur utvecklas och anpassas till föränderliga behov.
 Modeller för att prioritera och finansiera storskaliga infrastruktursatsningar utvecklas.
Med utgångspunkt i dessa förutsättningar och en inventering av verksamhetens lokalbehov sammanfattar Lokalförsörjning 2018-2020 aktuella lokalinnehav och planerade förändringar under den
kommande treårsperioden. Rapporten bygger vidare på tidigare planer från 2004, 2009, 2012 och
2016.
I ett större och längre perspektiv är det fortsatt viktigt att säkra tillgång på mark i relevanta lägen för
universitetets framtida expansion.
Universitetet befinner sig fortfarande i en intensiv utvecklingsfas med flera större lokalprojekt i
planerings- och genomförandefas under perioden. Samtidigt pågår en angelägen utveckling av staden
Uppsala. Kommunen har ambitionen att bygga ikapp den ackumulerade bostadsbristen med 3000
nya bostäder per år. Det ligger utanför universitetets beslutsmandat, men skapar viktiga förutsättningar för universitetets fortsatta utveckling. Nya medarbetare och studenter måste kunna erbjudas
bra boende. Tillsammans med Akademiska Hus, Uppsalahem och Studentstaden har universitetet
genomfört en större marknadsundersökning för att bättre förstå bostadsmarknaden för studenter och
unga vuxna. Den ger en viktig utgångspunkt för fortsatt arbete med dessa frågor.
Utveckling av nya bostadsområden liksom kommunikationer inom staden och i regionen aktualiserar
också behovet av en mer sammanhållen långsiktig strategisk utvecklingsplan tillsammans med andra
aktörer i staden. Det kommer att vara en viktig uppgift under den kommande treårsperioden. I det
sammanhanget bör även uppmärksammas att Akademiska Hus har fått i uppdrag i vidgade
ägardirektiv att även utveckla studentbostäder. Det innebär att universitetets campusområden även
kan komma att rymma möjligheter till boende för studenter, något som kan skapa nya förutsättningar.
Dokumentet Lokalförsörjning 2018-2020 är i huvudsak en uppdatering av Lokalförsörjning 2016.
I det fortsatta arbetet med Strategisk utvecklingsplan 2050 kommer en omfattande långsiktig
campusplanering att utformas i samarbete med vetenskapsområden, universitetsledning och övriga
berörda inom universitetet samt fastighetsägare och ansvariga för Uppsala stads
infrastrukturplanering.
Redovisningen omfattar endast projekt med beslutad eller föreslagen gemensam anslagsfinansiering
och/eller finansiering via reservfonden. Därutöver pågår arbete med ett flertal spännande
lokalprojekt i tidiga skeden inom verksamheterna på intendenturområdena.
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1.2 Förutsättningar för fysisk planering
1. Uppsala universitet ska erbjuda attraktiva miljöer och lokaler för utbildning och forskning.
Stadsbildsmässigt, arkitektoniskt, funktionellt och med hänsyn till miljö- och
hållbarhetsaspekter ska universitetets byggnader hålla hög klass.
2. Universitetets lokalplanering ska vara långsiktig. De utbyggnadsreserver för universitetets verksamhet som nu finns ska bevaras och om möjligt utökas. Planeringen av byggenskap ska inriktas
mot kvalitet och effektivitet för att ge bästa möjliga totalekonomi. Vid ny- och ombyggnad ska
flexibilitet och generalitet eftersträvas för att förändrade krav ska kunna mötas under byggnaders
hela levnadstid, så att ett maximalt bruksvärde uppnås för de investeringar som görs.
3. Universitetets verksamheter ska lokaliseras så, att en hög standard på infrastruktur och
gemensam service, liksom en väl fungerande driftorganisation för fastigheterna, kan upprätthållas på ett kostnadseffektivt sätt. Befintliga byggda miljöer med god kvalitet som universitetet
förfogar över bör utnyttjas så långt som möjligt. Mindre, separata enheter och spridda lokaler
bör undvikas, liksom lokalisering till lägen med höga hyresnivåer.
4. Universitetets lokaler ska uppfylla myndighetskrav på arbetsmiljö och tillgänglighet för funktionshindrade. Myndighetskrav på källsortering av avfall och andra miljökrav ska uppfyllas.
Lokalunderhåll och lokalvård ska inriktas på att vidmakthålla lokalernas bruksvärde.

1.3 Principer för lokalförsörjning
Med lokalförsörjning avses planering, dimensionering, anskaffning av lokaler samt utredning och
beställning av ombyggnad och anpassning av lokaler för den aktuella verksamheten. Hit hör även
avveckling av lokaler som inte längre behövs eller motsvarar dagens krav.
Konsistoriet beslutar om lokalförsörjningsplan för universitetet. Konsistoriet har tidigare beslutat om
lokalförsörjningsplan 2004, 2009, 2012 (samt appendix till lokalförsörjningsplan 2012 – Campus
Gotland, 2013) och 2016.
Byggnadsavdelningen ansvarar på rektors uppdrag för den övergripande planeringen av
universitetets intendenturområden och fakultetsövergripande lokaliseringsfrågor samt för genomförandet av lokalförsörjningen.
Avtal med fastighetsägare om förhyrning eller beställning av ny- eller ombyggnader och andra lokalförsörjningsåtgärder tecknas av chefen för byggnadsavdelningen på delegation av rektor.
Lokalförändringar genomförs efter inkommen beställning från verksamhetsföreträdare vid institution
eller motsvarande. Beslutsförfarandet redovisas i kapitel 2, avsnitt 2.1.
Nybyggnadsprojekt och ombyggnader genererar investeringar på fastighetsägarsidan. Universitetet
bär normalt kostnaderna för dessa i form av hyra. Utöver dessa hyreskostnader har universitetet ofta
en egen projektbudget. Projektbudgeten omfattar investeringar för bland annat inredning,
tele/datanät, skyltning, passersystem och säkerhet och i förekommande fall ej hyresgrundande
byggåtgärder (förbättringsutgifter i annans fastighet). I projektbudget ingår även kostnader för
flyttning och evakuering.
Områdesnämnderna ansvarar för fördelning av lokalresurser och lokalisering av institutioner inom
sina respektive områden.
Lokaler upplåts till institutioner och motsvarande genom upplåtelsebeslut, vari anges vilken area
som ska ligga till grund för debitering av lokaltjänstkostnader. Institutionen kan säga upp lokaler
med 12 månaders varsel, förutsatt att vissa grundvillkor är uppfyllda.
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1.4 Hållbara campusmiljöer för ett hållbart arbetsoch studentliv
En bärande princip för universitetets arbete med lokalförsörjning är målsättningen att skapa
långsiktigt hållbara campusmiljöer. I en hållbar campusmiljö erbjuds medarbetare och studenter
funktionella och flexibla lokaler. Där finns utrymme för kreativitet och nytänkande. Lokalerna är
energi- och yteffektiva. Miljön runt fastigheterna präglas av hög biologisk mångfald, genom val av
växter. Vid om- och nybyggnation är sunda materialval viktiga. Runt och mellan campusområdena
finns en infrastruktur som gör det enkelt att välja hållbara transportlösningar. Med sin utbredning
utmanar och uppmuntrar universitetets campusmiljöer till fysisk aktivitet, vilket är kopplat till bland
annat stresstålighet, kreativitet och välbefinnande, och av stor betydelse i det långsiktigt hållbara
arbetslivet. Centralt i arbetet för hållbara campusmiljöer och hållbart arbets- och studentliv är en
helhetssyn där sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv ingår.
Målsättningen att skapa långsiktigt hållbara campusmiljöer för ett hållbart arbets- och studentliv
måste konkretiseras i olika projekt och satsningar. I alla större om- och nybyggnadsprojekt upprättas
miljöprogram. Miljöprogram ställer bland annat krav på energieffektivitet, att livscykelkostnad
beaktas vid val av tekniska lösningar, hushållning med material, god inomhusmiljö, miljöanpassning
av materialval samt utfasning av särskilt farliga ämnen. Genom miljöprogram säkerställs att
miljöhänsyn finns med såväl under planering och själva byggprocessen som vid normal drift av den
färdiga lokalen. För nybyggnadsprojekt där universitetet är hyresgäst koordineras miljöprogrammet
med de kriterier som ingår i certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå silver.
De kommande åren kommer universitetets roll som en gång- och cykelvänlig arbetsplats ligga i
fokus. Satsningar på främjandearbete, tillsammans med infrastrukturella frågor om gångstråk,
cykelparkeringar, cykelgarage och cykelsäkerhet kommer vara i fokus. Detta arbete kommer drivas i
nära samarbete med Uppsala kommun.
I samband med universitetsförvaltningens flytt till Segerstedthuset har ett återbruksprojekt bedrivits.
Projekts syfte har varit att för andra verksamheter tillgängliggöra möbler och andra inventarier som
friställs i samband med flytten. Intresset från institutioner och avdelningar har varit stort för att delta
i återbruksprojektet. Detta har lyft frågor om hur universitetet kan skapa ett permanent system som
möjliggör internt återbruk av möbler och andra inventarier. Möjliga lösningar kring detta kommer att
utredas för att möta framtidens behov av mer cirkulärt tänkande kopplat till möbler och inventarier
inom universitetet.
I framtida lokalförändringar behöver arbetet med behovsanalys utvecklas för att på bästa sätt kunna
tillgodose den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna och för att skapa förutsättningar för en god
arbetsmiljö och flexibilitet.

1.5 Lokalvård
Lokalvården vid Uppsala universitet drivs i egen regi. Med cirka 120 anställda kan universitetet
hålla en bra lokalvårdskvalitet på universitetets åtta campus och tentamenssalar.
Organisatoriskt är lokalvårdsenheten en del av byggnadsavdelningen vilket ger enhetens
medarbetare unika möjligheter att på ett tidigt stadium vara med i om- och nybyggnadsprocesser för
att påverka beslut om material och utformning av lokaler så att det gynnar lokalerna ur en
ekonomiskt, miljömässigt och hållbarhetsmässigt perspektiv.
Under 2016-2017 har lokalvårdsenheten tillsammans med enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö,
arbetat med att Svanen-certifiera universitetets lokalvårdsverksamhet. Detta arbete är nu klart och
från och med 8 juni 2017 är lokalvården vid Uppsala universitet Svanen-certifierade.

5

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNING 2018 - 2020
2017-09-13

UFV 2017/1382

Som ett led i universitetets miljöarbete och för att ytterligare kvalitetssäkra lokalvårdens redan fina
arbete har denna satsning initierats. Detta har inneburit följande miljö- och systemförbättringar för
verksamheten:
- mängden kemikalier som hanteras inom tjänsten har minskat,
- farliga kemikalier har fasats ut,
- arbetsmetoder har finslipats,
- rutiner har förbättrats,
- ett mindre ledningssystem för arbetet har skapats och
- serviceassistenterna har fått kompetensutveckling inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.
Arbetet för en certifiering har varit en gemensam arbetsinsats och har bedrivits tillsammans med
serviceassistenter och serviceledare vid lokalvården. Samarbete har även bedrivits med flera olika
enheter vid förvaltningen och därmed involverat många anställda vid universitetet. Detta är ett bra
exempel på ett gränsöverskridande samarbete inom universitetet.
Arbetet att upprätthålla certifieringen kommer givetvis att fortsätta och föranleda, ännu skarpare
arbete med dessa frågor inom lokalvården, som även kommer att få effekter på andra delar i
universitetets verksamhet.

1.6 Säkerhet och bevakning
Bevakning
Uppsala universitet är nu inne i en avtalsperiod med Securitas Sverige AB för bevakningstjänster.
Passer- och campuskort och larmsystem
Universitetet har ett gemensamt modernt integrerat säkerhetssystem, som effektiviserat den
löpande administrationen av passerkort och styrningen av tillträdet till lokalerna. Systemet heter
Integra som är levererat och upphandlat från Bravida säkerhet AB.
Till systemet Integra finns en relativt ny systemlösning för campuskort, CardsOnline. Leverantör av
systemet är Oberthure Technologies Sweden AB. Campuskortet skiljer sig från tidigare passerkort
genom att kortet är försett med ett foto och en färgkod för de olika kategorier som vistas i våra
lokaler. Studenter har även ett fält för datumaktivering av kortet.
Kameraövervakning
I och med nya kameralagen Kameraövervakningslag (2013:460) har kraven på myndighetens arbete
med kameraövervakning ökat. Säkerhetsavdelningen hanterar tillståndsansökan och lagring av
kameraloggar enligt gällande regelverk. Det finns ett stort intresse för kameror både på stängda och
öppna ytor inom myndigheten.
SBA – systematiskt brandskyddsarbete
Det systematiska brandskyddsarbetet genomgår en modernisering och kommer under hösten 2017
läggas över till digital rapportering. Säkerhetsavdelningen kommer att leverera ett utökat stöd till de
intendenturer och institutioner som inte själva har möjlighet att genomföra sina kontroller. Allt i
syfte att öka kvalitén och periodiciteten på brandskyddskontrollerna i syfte att nå en högre måluppfyllnad mot räddningstjänstens krav på kontroller.
Vidare kommer en stor del av de grundläggande brandskyddsutbildningarna att genomföras digitalt
genom s.k. Nanolearning.
Information på Medarbetarportalen
På medarbetarportalen finns information om säkerhetsavdelningens arbete och hur man går tillväga
inom ett stort antal områden kopplat till trygghet och säkerhet vid myndigheten.
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1.7 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Förordning 2001:526 anger de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken. I syfte att leva upp till förordningen har byggnadsavdelningen under perioden 2014-2017
genomfört en särskild satsning på att tillgänglighetsförbättra våra befintliga lokaler på cirka 400 000
kvadratmeter. Parallellt med detta uppdrag har även pågående ny- och ombyggnadsprojekt kritiskt
granskats enligt den särskilda byggnadsanvisning för tillgänglighet som framtagits av byggnadsavdelningen, UFV 2015/1258. Totalkostnaden för alla åtgärder kommer att redovisas i november
2017. Nuvarande prognos pekar på att kostnaden hamnar under 50 miljoner, vilket är 1/3 av den
prognos som gjordes 2012. Detta som följd av en kvalificerad tolkning av myndighetskraven och
prioritering av nyttan per åtgärd.

1.7.1 Tillgänglighetsprojekt - Vanligaste åtgärderna
Nyttan av genomförda åtgärder är stor även för personer som inte har en specifik funktionsnedsättning, t.ex. har ett stort antal dörröppnare installerats som även är en fördel för servicepersonal.
Tydliggörande och omplacering av befintliga dörröppnare, kortläsare och öppna knappar är andra
vanliga åtgärder som genomförts för att öka tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning.

Inköp av portabla hörslingor för grupp- och seminarierum har genomförts. Detta system förstärker
även det vanliga ljudet för de som har koncentrationssvårigheter eller svårt att höra i bullriga miljöer.
Genomgången av fasta hörslingor i våra stora hörsalar har visat att lokalernas hörslingor har
varierande kvalité. Med en tydlig täckningskarta hänvisar vi nu de med behov till rätt del av salen.
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Nivåskillnader och otydliga kontraster innebär en stor olycksrisk för alla. Därför har t.ex. trappor
kontrastmarkerats och ledstänger förlängts.
Före

Efter

1.7.2 Inomhusnavigeringsprojektet
Ett flertal parallella projekt har också genomförts med tydlig koppling till tillgänglighetsprojektets
idé och innehåll. Inomhusnavigeringsprojektet som lanserades i skarpt läge augusti 2017 innebär att
alla med en dator, surfplatta eller smart mobil kan hitta från punkt A till B i våra lokaler. Integrerat
med TimeEdit och Outlook kan kurser och möteskallelser kopplas ihop med kartsystemet. Att på ett
enkelt sätt både utomhus mellan våra byggnader och inomhus på rumsnivå underlättar orienteringen
för alla. Det bidrar till att minska oro och stress bland vår personal och studenter.

1.7.3 Tentamenslokal för studenter med särskilda behov
En tentamenslokal för studenter med särskilda behov har byggts på Gamla torget i syfte att erbjuda
likvärdiga förhållanden för studenter med behov av anpassad tentamen. Universitet har de senaste
åren haft en stor ökning av studenter som har ett behov av anpassad undervisning och tentamen.
Lokalen togs i bruk i januari 2017 och har visat sig fylla ett stort behov bland studenterna. Medialt
har den rönt stor uppmärksamhet och intresse från andra universitet då den är först i sitt slag.

1.7.4 Tillgänglighetsanpassade lägenheter
Vi har också under 2017 tillgänglighetsanpassat ett antal forsknings- och studentlägenheter som hyrs
ut av International housing office. Detta för att lättare kunna attrahera internationella forskare och
studenter med behov av tillgänglighetsanpassning till vårt universitet.
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1.7.5 Uppsala universitet rustad för framtiden
Projektmålet i tillgänglighetsprojektet och dess närliggande projekt har varit att vi ska uppnå en
gemensam tillgänglighetsnivå över alla campus och leva upp till angivna myndighetskrav. Vi har nu
satt den nivå som vi ska efterleva och som våra samarbetspartners numera arbetar strikt efter.
Effektmålet vi hoppas nå på längre sikt är kunna attrahera ytterligare kompetens till vårt universitet
genom att profilera oss som ett universitet som prioriterar tillgänglighetsfrågan. Vår personal och
våra studenter ska ha optimala förutsättningar att kunna fokusera på sin karriär och studier.
Innehållet i ord som hållbarhet, mångfald och ett inkluderande arbetsliv förutsätter att vi tillhandahåller tillgängliga lokaler.
Uppsala universitet har nu tagit en ledande roll bland Sveriges universitet och högskolor i att
tillhandahålla tillgängliga lokaler. Genom att profilera vårt konkreta tillgänglighetsarbete har vi nu
ytterligare en konkurrensfördel på den globala arenan. Den fortsatta utmaningen 2018 och framåt är
att bättre samordna våra olika verksamheters rutiner och information.
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Lokalprojekt

Detta kapitel beskriver kortfattat hur olika beslut avseende lokalprojekt upprättas samt vilka
finansieringsformer, investeringar och kapitalkostnader som aktualiseras.
Behov av lokalförändringar inkommer oftast till byggnadsavdelningen via beställning ”Önskemål
om lokalförändring” från institution eller motsvarande. Innan byggnadsavdelningens lokalprojektenhet börjar utreda behovet ska beställningen godkännas av berörd intendentur och
vetenskapsområde.
De i kapitel 3 redovisade lokalprojekten som avser beslutade och planerade är sammanställda i detta
kapitel med kostnadskonsekvenser. Redovisningen omfattar endast projekt med beslutad eller
föreslagen gemensam anslagsfinansiering och/eller finansiering via reservfonden. Därutöver pågår
arbete med ett flertal lokalprojekt i tidiga skeden inom verksamheterna på intendenturområdena.
Inom byggnadsavdelningen pågår ett arbete med att utveckla besluts- och genomförandeprocessen
kring lokalprojekt med syfte att skapa en större tydlighet och fokusering kring kostnadsstyrning
inom respektive projekt. Processen kommer även att omfatta analys av universitetets hela bestånd
och möjligheter till kostnadseffektiva samordningseffekter i samband med lokalförändringar eller
utökningar.
Lokalprojektprocess beslutsschema

När det gäller mindre projekt, kallade hyresgästanpassningar, har byggnadsavdelningen tillsammans
med intendenturerna arbetat fram en process som på ett bra sätt tillgodotar verksamheternas lokalbehov samtidigt som alternativa lösningar och kostnader för genomförande analyseras.
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2.1 Lokalprojekt - beslut
Byggnadsavdelningen upprättar beslutshandlingar i olika skeden i byggprocessen. Beslutsunderlagen
innehåller alltid projektbeskrivning, projektbudget med olika kostnadsslag (inredning, passersystem
och i förekommande fall ej hyresgrundande byggåtgärder etc.), eventuella lokaltjänstkostnadsförändringar. I beslutet fastställs finansiär/er av lokalprojektets investering enligt projektbudget.
Finansiärer av lokalprojekt se avsnitt 2.2.
Beslut om finansiär vid en eventuell förgävesprojektering – till exempel beslut om projektering.
Avtal tecknas med fastighetsägare och avtalssumman är en ansvarsförbindelse för universitetet, se
avsnitt 2.6. Om lokalprojektet leder till ett genomförande utgör denna kostnad en del av den hyresgrundande totalkostnaden för projektet.
Om lokalprojektet läggs ned faktureras universitetet hela den beslutade garantisumman/upparbetade
kostnader som ska kostnadsbokföras. Vissa avvikelser kan förekomma beroende på fastighetsägare.
Beslut om utredning – En utredningskostnad kan ingå i projektbudgeten vid ett eventuellt
genomförande. Om utredning läggs ned ska de upparbetade kostnaderna kostnadsbokföras.
Beslut om genomförande – Ett beslut att universitetet genomför lokalprojektet innefattande en
redovisning av projektbudget och eventuell lokaltjänstkostnadsförändring framgår.
Projektbudgeten blir en prognostiserad investering för universitetet.
Beslut om ramändring – Beslutets tas om den sedan tidigare beslutade projektbudgeten behöver
ökas.
Beslut om ekonomiskt projektavslut – Redovisning av utfall av projektbudgeten, preliminär
avskrivningsplan samt mot vilken berörd institution, eller motsvarande, som anläggningar och
kommande avskrivningar ska föras mot. Vid lokalprojekt som pågår under flera år beslutas om
ekonomisk delaktivering med efterföljande slutaktivering.

2.2 Lokalprojekt - finansiering
Vid beslut om lokalprojekt fastställs finansiär/er av den ingående prognostiserade projektbudgeten
(universitets egen investering).
Universitetets egen investering i ett lokalprojekt kan finansieras på olika sätt. Finansiärer kan vara:
Gemensam anslagsfinansiering (via anslag utbildning och/eller forskning)
Vid denna finansiering krävs rektorsbeslut.
Finansiering via reservfond (kultur och investering)
Vid denna finansiering krävs rektorsbeslut.
Annan finansiering innebär finansiering av vetenskapsområde/fakultet/institution/
intendentur/universitetsbiblioteket etc. Vid finansiering av:
- vetenskapsområde/områdeskansli/fakultet krävs beslut av kanslichef och vicerektor.
- institution/intendentur, universitetsbibliotek etc. krävs beslut av prefekt eller motsvarande
Finansiering kan även vara en kombination av ovanstående finansieringsformer.
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2.3 Lokalprojekt - investeringar
Byggnadsavdelningen ansvarar för ekonomiadministrationen under pågående lokalprojekt till och
med det ekonomiska projektavslutet.
Under projekttiden bokförs dessa utgifter på ett projektkonto som pågående nyanläggning.
Vid det ekonomiska projektavslutet lämnas underlag till ekonomiavdelningen för aktivering vilket
innebär att projektets samtliga utgifter omförs från byggnadsavdelningen till anläggningar på berörd
institution och investeringen börjar avskrivas. Eventuella ej avskrivningsbara kostnader omförs till
beställaren, dvs. berörd institution eller annan. Avskrivningstider som tillämpas är 3, 5 och 10 år.
Om lokalprojektet finansieras via gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfond ska utbetalning
av ersättningar för avskrivnings- och räntekostnader påbörjas. Utbetalning sker en gång/månad.
På universitetets medarbetarportal redovisas samtliga investeringar och kapitalkostnader per beslutat
lokalprojekt, - dels under avskrivning (aktiverade) dels prognostiserad investeringar och kapitalkostnader (ej aktiverade). Länk*: Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader
Redovisningen uppdateras kontinuerligt.
Med kapitalkostnader avses avskrivnings- och räntekostnader, internränta. Uppsala universitets
nuvarande minusränta påförs inte lokalprojekten.
Se tabell 2.7:1 kapitalkostnader för åren 2017-2022.

I universitetets verksamhetsplan 2018, VP 2018, ingår ”Universitets investeringsbudget och planeringsunderlag avseende beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma
system/infrastrukturprojekt” som bilaga 3.
Investeringsbudgeten uppdateras kontinuerligt och används som ett planeringsunderlag inför
bedömning av nyinvesteringar med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfond.
Byggnadsavdelningen lämnar underlag till planeringsavdelningen inför bedömning om den
föreslagna investeringens genererade kapitalkostnader ryms inom av konsistoriet beslutade
avsättning om 70 mnkr för år 2018.

Utdrag ur VP 2018, avsnitt 7.2 Gemensam anslagsfinansiering av investering:
”Den centrala avsättningen om totalt 70 mnkr ska täcka kapitalkostnader genererade från beslutade
lokalprojekt och infrastrukturprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt som beslutats av
rektor. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av Gustavianska stiftelsen
(reservfonden). Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker
utifrån förväntat nyttjande”.
Aktuellt utfall mot den beslutade centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av
kapitalkostnader 70 mnkr, VP 2018, framgår tabell 2.7.2.

*https://mp.uu.se/web/info/stod/lokaler/lokalprojekt/investering-kapitalkostnader
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2.4 Lokalprojekt - pågående
Tabell 2:4:1 redovisar prognostiserad investering inom ramen för de lokalprojekt som har beslutat
om att genomföras med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfonden samt vetenskapsområden.
Utöver dessa finns ytterligare projekt som är beslutade att genomföras med finansiering av
institutioner, intendenturer m.fl. (finansieringsterm ”Annan finansiering"). Dessa lokalprojekt är
främst mindre hyresgästanpassningar.
Anmärkning till tabellen anger datum när beslut har fattats.
Tabell 2.4:1 Pågående beslutade lokalprojekt per 2017-05-09, mnkr
Lokalprojekt

Beslutad finansiering, fördelning mellan finansiärer
*1

Investering,
prognos *2

Gemensam
anslagsfinansiering

Reservfond

12,5

Annan
finansiering

Anm

Kapitalkostnad fr.o.m. år *3

1

2018, 2019

Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner
och omvandling

Ö

68,0

50,5

Ekonomikum. Ombyggnad till
studentlandskap

A

14,0

14,0

2

2018

23,4

23,4

3

2018

94,4

94,4

4

2017, 2018

Kv.Rådhuset. Gamla torget.
Lokalanpassning
Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen.
Nybyggnad
*1
*2

*3

B
Ö

Anger vilket område som avses, se karta sidan 26.
Den beslutade investeringen är en prognos fram tills aktivering har skett av utfallet av investering vid det
ekonomiska projektavslutet. I den beslutade investeringen ingår även ej avskrivningsbara kostnader.
Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) börjar löpa från och med angivet år = lokalprojektet är aktiverat.
Där fler år har angivna: del av investering har delaktiveras och/eller beräknad att delaktiveras (börja avskrivas).
Kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader ingår i tabell 2.7:1.

Anmärkning
1.
2.
3.
4.

5,0

RS 2016-04-19.
RS 2016-03-29
RS 2017-05-09
RS 2014-09-30.
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2.5 Lokalprojekt - under utredning och planerade
Tabell 2.5:1 redovisar projekt som är beslutade att utredas eller pågående förstudie med sikte på ett
formellt utredningsbeslut. Redovisningen omfattar endast projekt med föreslagen gemensam
anslagsfinansiering och/eller finansiering via reservfonden.
Att utredningarna är i olika faser innebär mycket olika förutsättningar att ge några prognoser för
framtida kostnader. I flera projekt finns ännu inte något underlag för universitetets egen investering.
Fortsatt utredning kommer med tiden att ge säkrare prognoser.
Beslut om genomförande för respektive projekt fattas av rektor först då kostnadskonsekvenser och
tidplan klarlagts och föreslagen finansiering bedöms rymmas inom universitetets investeringsbudget
avseende lokalprojekt.
Tabell 2.5:1 Planerade lokalprojekt, enligt UUs investeringsbudget- och planeringsunderlag per 2017-05-09,
mnkr
Lokalprojekt

*1

Färdigställande
prel år

Investering,
prel

Finansieringsförslag, fördelning
Gemensam Reservfond
Annan
anslagsfinansiering *2
finansiering

Anm

Kapitalkostnad år
1 *3

Botaniska trädgården.
Trädgårdsvillan

D

2020

7,0

7,0

0,7

Kv Örtedalen. Linnéträdgården

D

2020

6,0

6,0

0,6

Museum Gustavianum

Ö

2022

30,0

15,0

15,0

3,0

2019

7,0

4,9

2,1

1.

0,7

2019

17,0

11,9

5,1

1.

1,7

7,8

7,8

162,0

162,0

Universitetsbiblioteket, boksalen o
Ö
Scriptores
Universitetsbiblioteket,
Ö
Tandemhallen, depå
Tentamenscentrum

Ö

2020

Ångströmlaboratoriet, utbyggnad

H

2020-2022

*1
*2

*2

0,8
2.

Anger vilket område som avses, se karta sidan 26.
Med ”Annan finansiering” avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde och områdets institutioner,
intendenturområden, universitetsbiblioteket etc.
Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs,
vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. Kapitalkostnaderna ingår i tabell 2.7:1.
UUs räntesats är för närvarande är 0 % för lokalprojekt. Preliminär avskrivningstid 10 år.

Anmärkning
1. Fördelning mellan finansiärer: 70 % gemensam anslagsfinansiering, 30 % universitetsbiblioteket.
2. Angiven kapitalkostnad år 2022 då lokalprojektet kommer att delaktiveras 2020 och 2021.

2.6 Lokalprojekt - ansvarsförbindelser
Utöver angivna investeringar i tabell 2.4:1 och 2.5:1 har universitetet ansvarsförbindelser avseende
pågående utredningar, beslutade med garantibelopp vid en eventuell förgävesprojektering. Avtal har
tecknats med fastighetsägaren. Ansvarsförbindelsen upphör i samband med att beslut om genomförande har fattats. Ansvarsförbindelser per 2017-06-30 uppgår till 55,7 mnkr.
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2.7 Lokalprojekt - kostnadskonsekvenser
Följande tabell redovisar kapitalkostnader för åren 2017-2022. I tabellen utläses utvecklingen av
kostnader som universitetet redan är bundet till genom tidigare beslutade lokalprojekt samt
tillkommande kostnader för planerade lokalprojekt enligt kapitel 4.
Utöver nedanstående kapitalkostnader tillkommer lokaltjänstkostnader.
Tabell 2.7:1 Beslutade och planerade lokalprojekt, kapitalkostnader enligt UUs investeringsbudget- och
planeringsunderlag per 2017-05-09, mnkr
Kapitalkostnader *1 inklusive ej avskrivningsbara kostnader

Lokalprojekt
år 2017

år 2018

år 2019

år 2020

år 2021

år 2022

69,8

79,1

72,6

60,2

53,4

50,6

3,1

5,8

6,7

6,5

6,5

6,5

Annan finansiering *4

22,8

22,4

23,4

22,7

22,2

20,7

Summa

95,6

107,3

102,7

89,5

82,1

77,8

Ramändring, prognostiserad,
ej beslutad. *5

0,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Gemensam anslagsfinansiering

0,0

0,0

0,5

7,3

17,0

20,2

Finansering reservfond

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

2,8

0,0

0,0

0,2

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

0,7

9,3

19,0

23,7

96,4

108,8

104,9

100,3

102,6

103,0

13,1

9,4

3,0

0,0

0,0

0,0

Planerade *6

Beslutade *3

Gemensam anslagsfinansiering
Finansering reservfond

Annan finansiering

*4

Summa
Summa universitetet totalt, prognos
varav ej avskrivningsbara kostnader *2
*1

*2
*3

*4

*5
*6

*2

Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs,
vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.
UUs räntesats är för närvarande är 0 % för lokalprojekt.
Flyttkostnader, evakueringslokaler, förgävesprojektering m.m. dels kostnadsbokförda dels prognos.
Beslutade lokalprojekt: under avskrivning (aktiverade) och ej aktiverade (prognos).
Angivna kapitalkostnader inkluderar lokalprojekt enligt tabell 2.4:1.
Med ”Annan finansiering” avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde och områdets institutioner,
intendenturområden, universitetsbiblioteket etc.
Prognostiserad ramändring till tidigare beslutat lokalprojekt.
Planerade lokalprojekt, ej beslutade, enligt tabell 2.5:1.

Tabell 2.7:2 Aktuellt utfall av central avsättning, gemensam anslagsfinansiering, 2017-05-09, mnkr
Lokalprojekt

Not

Kapitalkostnader inklusive ej avskrivningsbara kostnader, prognos
år 2017

år 2018

år 2019

år 2020

år 2021

år 2022

Beslutade

1

69,8

79,1

72,6

60,2

53,4

50,6

Ramändring, prognos, ej
beslutad

2

0,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Planerade

3

0,0

0,0

0,5

7,3

17,0

20,2

70,6

80,6

74,5

69,1

71,9

72,2

4

80,0

70,0

70,0

80,0

80,0

80,0

UB

31,0

20,4

15,9

26,9

34,9

42,7

Summa
Central avsättning för
kapitalkostnader
IB 2017 21,6 mnkr
1
2
3
4
5

Beslutade lokalprojekt: under avskrivning (aktiverade) och ej aktiverade (prognos), per 2017-05-09.
Angivna kapitalkostnader inkluderar lokalprojekt enligt tabell 2.4:1.
Prognostiserad ramändring till tidigare beslutat lokalprojekt.
Planerade lokalprojekt, ej beslutade, enligt tabell 2.5:1.
Enligt VP 2017 80 mnkr, VP 2018 70 mnkr, år 2019-2020 förslag från planeringsavdelningen.
UB = innevarande år plus ”Central avsättning” minus ”Summa” kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader.
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Lokalkostnader

3.1 Total intern lokalkostnad
En institutions totala lokalkostnad består vanligtvis av lokaltjänstkostnad, uttaxering för andel av
intendenturlokaler och kostnad för bokningsbara lokaler. Definitioner av respektive lokalkostnad
se nedan.

3.1.1 Lokaltjänstkostnad
Den kostnad som byggnadsavdelningen debiterar brukaren av en viss lokal benämns lokaltjänstkostnad (LTK) vilket är en internhyra inom universitetet. Med lokaltjänstkostnader avses de kostnader
som är relaterade till brukandet av en viss byggnad och som fördelas på institutioner/motsvarande i
förhållande till den area respektive verksamhet disponerar.
Lokaltjänstkostnaderna debiteras månadsvis i förskott. Debiteringsunderlag samt uppgifter om lokaltjänstkostnad och area per rum inhämtas via GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem) av
behörig inom respektive institution.
Vilka kostnadsslag som ska ingå i lokaltjänstkostnaderna och deras budgeterade storlek fastställs
årligen av konsistoriet i verksamhetsplanen. De verkligt utgående kostnaderna för respektive byggnad debiteras, fördelade på den debiteringsgrundande egna arean för varje brukare i byggnaden.
Kostnaderna för gemensam, icke debiteringsgrundande area (gemensamma utrymmen, toaletter,
korridorer o.s.v.) ingår och kostnaden för dessa lokaltyper fördelas över de verksamma ytorna.
I lokaltjänstkostnaden ingår följande:

Hyreskostnader
Större delen av lokaltjänstkostnaden för en lokal utgörs av den hyreskostnad som universitetet
betalar till hyresvärden. Hyreskostnaden följer utvecklingen av konsumentprisindex, KPI, dock med
en viss dämpning, då merparten av de avtal som indexeras av universitetets hyresavtal innehåller
bestämmelser om en uppräkning av hyran med 70 procent av KPI. I praktiken medför indexklausulen en real kostnadsminskning, eftersom den medför att hyreskostnaden ökar långsammare än
inflationen.

Mediakostnader
Mediakostnader är den näst största kostnadsposten i lokaltjänstkostnaden. Den består av kostnader
för fjärrvärme, elnät, elkraft, kyla samt vatten och avlopp. I befintliga hyresavtal ingår i enstaka fall
kostnader för några av dessa kostnader i bashyran. Vid ny- och omteckning av hyresavtal
eftersträvas att inkludera värmekostnaderna i bashyran. Det skapar incitament för besparing av
värmekostnaderna, då det generellt är hyresvärdarna som kan påverka driften och effektiviten av
värmeanläggningarna. De större investeringar som krävs för att energioptimera värmehushållningen
ska hyresvärdarna ansvara för och ska ingå i bashyran.
Universitetet bedriver i samarbete med våra hyresvärdar ett ständigt pågående arbete, att identifiera
och genomföra framförallt el- och ventilationsenergioptimeringar. Detta som ett led i målen och
handlingsplanen för hållbarhetsutvecklingen. Ett flertal energioptimeringsprojekt har genomförts
framförallt inom de byggnadskomplex som innehåller laborativa lokaler där investeringarna är återbetalda på förhållandevis kort tid. Universitetet förordar att hyresvärdarna betalar byggnadernas
driftsel, då universitetet som hyresgäst inte råder över optimering och drift av anläggningarna. Det är
hyresvärdarna som har incitament för att minska kostnaderna och de ska därför inkluderas i bashyran
som debiteras.
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Fastighetsskatt
Byggnader där verksamheten huvudsakligen består av utbildning och forskning klassas normalt som
specialenhet/skolbyggnad, varvid fastighetsskatt ej utgår. Universitetets verksamhet bedrivs till allra
största delen i byggnader som är befriade från fastighetsskatt.

Förprojektering
Kostnader för projektledning i förstudier och rådgivning i tidiga skeden i projekten. Under 2017
debiteras kostnadsslaget med cirka 4 kr/m2.

Lokalvård
I detta kostnadsslag ingår, förutom kostnaden för själva lokalvården, även kostnader för förbrukningsartiklar som tvål, pappershanddukar m.m. Under 2017 debiteras cirka 140 kr/m2 för ytor som
städas.

Passerkontroll
Kostnader för drift och underhåll av passersystemet. Under 2017 debiteras cirka 17 kr/m2 för lokaler
som berörs av passersystemet.

Hyresbortfall
Hyresbortfall är egentligen inte ett eget kostnadsslag, utan ett sätt att internt fördela kostnaden för
tomma lokaler på alla lokaler som är i bruk. Kostnaden är en mix av ovanstående kostnadsslag,
varav själva grundhyran är den största delen. Under 2017 debiteras 124 kr/m2.

3.1.2 Kostnad för andel av intendenturlokaler
Institutionen betalar i de flesta fall en andel av de lokaler som tillhör intendenturområdet och som
nyttjas gemensamt av institutionerna inom respektive område. Intendenturlokaler kan vara grupprum, läsplatser, studentuppehållsytor, godsmottagning, teknikutrymmen etc.
Institutionens andel av områdets intendenturlokaler beräknas och debiteras av respektive intendenturområde.

3.1.3 Kostnad för bokningsbara lokaler
Institutionerna kan hyra bokningsbara lokaler där en avgift erläggs för varje användningstillfälle.
Bokningsbara lokaler är främst generella undervisningslokaler, såsom lärosalar och större föreläsningssalar. Bokningen av dessa sker antingen centralt genom byggnadsavdelningens lokalbokning
eller via intendenturorganisation alternativt institution.
Bokningsbara lokaler har generellt ett alltför lågt genomsnittligt nyttjande under schemlagd tid. Det
integrerade schemaläggnings- och lokalbokningssystemet TimeEdit, som infördes för några år sedan,
kan, använt fullt ut, medverka till en effektivisering. Målet är att få ett en bättre nyttjandegrad och
därmed en bättre lokalekonomi.
En höjning av beläggningsgraden skulle kunna uppnås genom att styra användningen mot de mest
frekvent bokade lokalerna och omvandla de sämst nyttjade lokalerna till annan användning. Vid
nybyggnadsprojekt bör man också vid dimensioneringen av nya lokalerna ta hänsyn till det
existerande överskottet av befintliga undervisningslokaler. Det är inte realistiskt, att mot bakgrund
av nuvarande beläggningsgrad tillföra ytterligare lokalarea, utan att en översyn av möjligheterna att
effektivisera bokningarna av de befintliga lokalerna görs.
En grundförutsättning är att samtliga undervisningslokaler verkligen läggs in i bokningssystemet.
Universitetets mål och planeringsnorm är att nyttjandet ska vara 75 procent av det maximala antalet
bokningsbara timmar, som anses vara 1 600 timmar per år, baserat på 40 veckor á 40 timmar.
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Nyttjandegraden för de bokningsbara lokalerna under olika tider på dagen och olika veckor under
terminen är varierande. Tabell 3.1.3:1 redovisar beläggningsgraden i respektive intendenturområdes
bokningsbara lokaler. (Tentamensplatser debiteras per plats och ingår inte i denna redovisning.)
Byggnadsavdelning utreder en övergång till ett effektivare system.
Tabell 3.1.3:1 Lokalnyttjande av bokningsbara lokaler över dagen
Campus

Antal salar

Gotland

08:00-10:00

10:00-12:00

12:00-13:00

13:00-15:00

15:00-17:00

26

29,87%

60,59%

33,89%

58,84%

37,04%

BMC

68-69

37,72%

49,96%

14,64%

43,49%

19,47%

Torget

13-26

25,30%

49,35%

14,79%

43,45%

25,99%

61

33,53%

57,92%

11,30%

55,70%

35,63%

Ångström
Blåsenhus

54

36,43%

71,99%

42,14%

67,45%

44,81%

Engelska parken

48-49

15,80%

67,11%

28,79%

54,15%

35,33%

Lagerträdet

22-23

21,06%

50,12%

17,32%

43,44%

25,33%

Observatoriet

22

24,60%

61,71%

21,65%

55,50%

31,41%

Rudbecklab

12

31,11%

45,96%

32,37%

40,00%

19,03%

28,38%

57,19%

24,10%

51,33%

30,45%

Medlevärde UU

Underlaget avser bokningar för terminerna våren 2016 och hösten 2016.

Diagram 3.1.3:2 Lokalnyttjande av bokningsbara lokaler över dagen
Total beläggning över dagen
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Diagram 3.1.3:3 Beläggning i de större salarna på universitetet de 10 första veckorna på höstterminen 2016
Höstterminens första veckor
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Tabellen och diagrammen ovan redovisar läsårsgenomsnitt och nyttjandet kan vara mycket
varierande under olika tidsperioder. Vissa viktiga slutsatser går dock att utläsa och dessa kan
sammanfattas i en ojämn användning av undervisningslokaler över dagen, ett tydlig ökat lokalbehov
de första veckorna av termin samt en ganska låg nyttjandegrad totalt.

BMC
Föreläsningssalar 13 st mellan 72-300 platser.
Båda terminerna börjar med beläggningsgrad på 60-70 % (våren den lägre siffran). Den största
föreläsningssalen har generellt sett en mindre beläggningsgrad och under vissa veckor (7 st per
termin) används den endast runt 10 % av den bokningsbara tiden.
Övriga föreläsningssalar har vanligtvis en beläggningsgrad mellan 40-50 % under veckorna.
Lärosalar16 st mellan 28-60 platser.
Har en jämn beläggningsgrad mellan veckorna.
Hösten är något mer varierande, mellan 30-70 %.
Vårterminens beläggningsgrad ligger mellan 50-60 %, de mindre lärosalarna har oftare en lägre
beläggningsgrad än de större.

Blåsenhus
Föreläsningssalar 3 st mellan 96-125platser.
Under terminens först kursveckor är beläggningsgraden som högst 80 % för att därefter sjunka till
runt 60 %.
Hälften av vårterminens veckor har en beläggningsgrad på 40 % eller mindre.
Hösten har en något högre beläggningsgrad.
Lärosalar 20 st mellan 24-64 platser.
Lärosalarna har en relativt jämn beläggningsgrad under hela terminerna, mellan 40-60 %.
Under vårterminen är den något närmare 40 % och för hösten närmare 60 %.
Alla salar följer samma kurva.
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Lagerträdet
Föreläsningssalar 5 st mellan 69-130 platser.
Alla föreläsningssalar har högst beläggningsgrad under första kursveckan, 50-70 % beroende på
storlek.
På våren är den mindre föreläsningssalen populärast men på hösten är det de större som har den
högre beläggningsgraden.
Under terminerna varierar beläggningsgraden per vecka, under vårterminen är det från 10 % till strax
under 60 % motsvarande siffror för hösten är från 20 % till 70 %.
Lärosalar 10 st mellan 20-50 platser.
I början av terminerna har de större av lärosalarna en högre beläggningsgrad än de mindre, 50 %
respektive 30 % (något högre under hösten än under våren).
Under terminen sjunker de större lokalernas beläggningsgrad medan de mindre ökar något och totalt
har de ungefär samma beläggning över hela terminen, 35 % under våren och strax över 40 % under
hösten.

Observatorieparken
Föreläsningssalar 4 st mellan 95-274 platser.
I början av terminerna har föreläsningssalarna hög beläggning, runt 70 % under våren och runt 80 %
under hösten.
Hösten har över lag en något högre beläggningsgrad under hela terminen men både våren och hösten
har en nedgång (vecka 12 och vecka 43) då beläggningsgraden går ner till 10 % under våren och
cirka 30 % under hösten.
Lärosalar 16 st mellan 24-64 platser.
Totalt sätt har alla lärosalar under båda terminerna en beläggningsgrad på strax över 40 %.
Våren varierar något mer mellan veckorna med en beläggningsgrad mellan 20-70 % alltmedan
hösten är jämnare, 30-60 %.

Engelska parken
Föreläsningssalar 2 st 92 och 245 platser.
Våren börjar med en topp för båda på strax över 80 % för att därefter sjunka under resten av
terminen, med undantag för enstaka veckor då beläggningen ökar.
Hösten har bra beläggningsgrad första veckan, 90 %, men sjunker därefter men ändå en relativ hög
beläggningsgrad under resten av terminen.
Båda terminerna har båda föreläsningssalarna en total beläggningsgrad på 60 %.

Gotland
Föreläsningssalarna 4st mellan 80-120 platser.
Båda de större och mindre föreläsningssalarna har en beläggningsgrad som i genomsnitt är
cirka 40 % under varje termin.
På våren har de mindre föreläsningssalarna två veckor med 70 % beläggning och en med 60 %. De
större föreläsningssalarna har bara en vecka (v21) med 70 % beläggning.
På hösten har de mindre föreläsningssalarna två veckor med 65 respektive 70 % beläggning och de
större föreläsningssalarna har två veckor med 70 % beläggning och en med hela 90 % beläggning
(vecka 38).
Lärosalar Vt 13 st och Ht 9 st mellan 30-60 platser.
Tillkommer gör 3 salar som har videokonferensanläggning.
Lärosalarna har en jämn beläggning över terminen.
På våren har de mindre av lärosalarna en beläggningsgrad runt 70-80 % och de större lärosalarna
mellan 50-60 %.
Videokonferenssalarna inleder höstterminen med en beläggningsgrad på 60 % men minskar därefter
under hela hösten. Anmärkningsvärt är att trots att antalet bokningsbara lokaler under hösten var
färre än under våren så minskade beläggningsgraden under hösten.
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Gamla torget
Gamla torget renoverades delvis under 2016.
Detta innebär att antalet bokningsbara lokaler har ändrats mellan terminer och även under
terminerna.
Föreläsningssalar (0st). Detta år hade inte campusområde någon föreläsningssal.
Lärosalar 8 st till 15 st mellan 24-50 platser.
Vårterminen hade vid start 8 st lokaler men från vecka 9 ökade detta med ytterligare 4. Hösten börjar
med 15 lärosalar.
De mindre lärosalarna har en lägre beläggningsgrad än de större för nästan varje vecka. Vårens
beläggningsgrad ligger strax under 50 % medan det under höstens går ner till strax över 40 %.

Polacksbacken
Föreläsningssalar 18 st mellan 64-300 platser.
Våren har en beläggningsgrad kring 40 % medan höstens är något högre, strax under 50 %. För båda
terminerna har de större föreläsningssalarna högre beläggningsgrad.
Början av terminen har högst beläggningsgrad, t.ex. har de största föreläsningssalarna en beläggning
på strax under 90 % första kursveckan. Därefter sjunker beläggningsgraden vecka för vecka.
Samma salar har för vårterminens första kursvecka en beläggningstopp på strax över 70 %. Vissa
veckor under terminen är så pass lågt bokade som 10-20 %, vilka motsvarar TekNats
tentamensperioder (V11-12 och V 42).
Lärosalar 26 st mellan 24-40 platser.
Beläggningsgraden är 45 % under våren och strax över 50 % under hösten.
Hösten har flera veckor då beläggningsgraden är över 70 % för de större lärosalarna.
För våren är mönstret likartat men cirka 10 % -enheter lägre.
Även lärosalarna har en stor nedgång de veckor som studenterna har tentamen.
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3.2 Lokalareor och lokaltjänstkostnader
Följande tabell och diagram visar utvecklingen av universitetets lokaltjänstkostnader och lokalarea
sedan 2007. Angiven area gäller per sista december respektive år. Här ingår även area som är uthyrd
i andra hand till externa brukare, vilket omfattar cirka 13 400 m2 per sista december 2016 och
motsvarar 26,7 mnkr av den nedan i tabellen angivna lokaltjänstkostnaden. Inom intendenturområdenas upplåtelser finns också restauranger och caféer i extern regi.
Utöver detta har universitetet tillgång till forsknings- och utbildningslokaler inom Akademiska sjukhuset genom s.k. ALF-medel (ersättning för klinisk utbildning och forskning). Dessa lokaler
redovisas ej i nedanstående tabell. Det finns dock fall där lokaler hyrs in av universitetet och då
redovisas de i tabellen.
Tabell 3.2.1:1 Utveckling av lokalarea och lokaltjänstkostnad, mnkr.
Budgetår

LOA, m2

Lokaltjänstkostnad

Andel av totala
kostnader, %

2008

371 700

605,0

13,7

2009

361 100

618,9

13,6

2010

363 500

648,1

13,4

2011

365 400

660,9

12,7

2012

362 200

676,3

12,3

2013

380 700

701,4

11,9

2014

381 700

726,5

11,8

2015

388 000

728,9

11,2

2016

392 000

746,9

11,3

2017 prognos

394 500

800,0

11,8

LOA = Lokalarea redovisas per 31 december
LTK = Lokaltjänstkostnad under året
Diagram 3.2.1:2 Utveckling av lokaltjänstkostnad i grafisk återgivning.
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Diagrammet ovan uppvisar en ökning av universitetets lokaltjänstkostnader med ca 200 miljoner
kronor under den senaste tioårsperioden medan lokaltjänstkostnadens andel av universitetets totala
kostnader har minskat med ca två procentenheter under samma period.
En säker jämförelse mellan svenska lärosäten låter sig inte göras utifrån lokaltjänstkostnad då
beräkning av denna inte sker på ett homogent sätt. En bättre metod vid jämförelse är att studera
universitet och högskolors kostnad för inhyrning av lokaler i relation till omsättning och här står sig
Uppsala universitet väl med en inhyrningskostnad om 11 % av den totala omsättningen. Rikssnittet
för universitet och högskolor ligger på 12,7 % med ett spann mellan 9,5 och 18,8 %.
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3.3 Tomma lokaler
Benämningen Tomma lokaler avser lokaler som inte är upplåtna till någon institution eller annan
verksamhet på grund av att de:
- sagts upp och lämnats av institutionen,
- är under ombyggnad för förändrade behov, eller
- är under avveckling, dvs. tomställda och uppsagda gentemot hyresvärden.
Av de 392 000 m2 som ingår i universitetets förhyrning vid utgången av 2016 är 24 600 m2 tomma
lokaler dvs. 6,3 procent av beståndet.
Byggnadsavdelningen avser att under 2017-2018 utreda den faktiska omfattningen och vilken typ av
lokaler som är tomställda. En del av dessa lokaler omfattar källarlokaler vilka troligtvis inte i någon
större omfattning kan eller bör användas inom forskning och utbildning. Andra lokaler har temporärt
beteckning som tomma lokaler under omflyttning eller ombyggnad för ny verksamhet.
Andelen tomma lokaler uppgår till 6,3 procent av universitetets totala lokalinnehav räknat per
kvadratmeter medan andelen räknad utifrån lokaltjänstkostnad (internhyra) uppgår till 5,4 procent
(42,2 Mkr). Omfattningen får anses relativt normalt givet universitetets omfattning och komplexitet
men byggnadsavdelningen ser även en stor potential för effektivisering inom området.
Tabell 3.3:1 Tomma lokaler lokalarea (LOA) och lokaltjänstkostnad (LTK), mnkr
Intendenturområde

2016
LOA m2

2017, prognos
LTK

LOA m2

LTK

A

Observatoriet

1 500

2,4

1 800

2,8

B

Gamla torget

5 300

8,3

100

1,1

C

Engelska parken

2 800

3,8

3 400

4,2

D

Uppsala linneanska trädgårdar

0

0,0

0

0,0

E

Blåsenhus

1 000

5,2

1 100

1,6

F

Lagerträdet

3 700

5,0

4 100

5,0

G

Biomedicinskt centrum

7 500

16,3

7 700

15,3

H

Polacksbacken

2 000

2,4

1 600

6,1

I

Campus Gotland

100

0,5

100

0,1

J

Rudbecklaboratoriet

700

0,5

100

0,4

Ö

Övriga inom Uppsala
Summa

1

100

0,1

200

5,7

24 600

44,6

20 300

42,2

A-Ö = hänvisning till översiktskarta sidan 26
1
Områden som ännu inte hänförts till något intendenturområde
LOA = Lokalarea redovisas per 31 december
LTK = Lokaltjänstkostnad under året

Kostnaden för tomma lokaler fördelas på samtliga brukare genom ett tillägg till lokaltjänstkostnaden
för s.k. hyresbortfall. Som fördelningsbas används upplåten area. Kostnaden för tomma lokaler är
alltså lika stor per kvadratmeter för alla byggnader. Under 2016 har 116 kr/m2 debiterats och under
2017 debiteras 124 kr/m2 och 2018 prognostiseras hyresbortfallet till 100 kr/ m2.
Med en så omfattande verksamhet som universitetet bedriver är det naturligt att viss del av
lokalbeståndet består av tomma lokaler (vakanser), ofta i samband med omställningar av
verksamhet, men nuvarande andel tomma lokaler får anses något hög och byggnadsavdelningen
arbetar aktivt för att vakansgraden hålls nere till ett minimum. En översyn sker under hösten 2017
till grund för en framtida mer strategisk syn på vakansgrad.
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3.4 Hyresvärdar
Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjning sker
istället genom inhyrning av lokaler. Per 2016-12-31 uppgick universitetets inhyrda lokalarea till
392 000 m2.
Tabell 3.4:1
Hyresvärdar

Akademiska Hus

Area m

2

Andel %

281 400

71,8

Statens fastighetsverk

36 400

9,3

Uppsala Akademiförvaltning

33 300

8,5

Övriga fastighetsägare

40 900

10,4

392 000

100,0

Totalt

Utöver ovan nämnda inhyrningar finns arrenden för seismologiska stationer med mätutrustning och
parkeringsplatser.

3.4.1 Ekonomiska åtaganden vid förtida avflyttning
Bindningstiden för tillägg till hyresavtal med anledning av ombyggnad/anpassning följer normalt
bindningstiden för huvudavtalet. I några fall gäller inte detta, beroende på att investeringsbeloppet är
av sådan storlek och åtgärden av sådan långsiktig karaktär att det varit befogat att göra avskrivningstiden längre än den formella hyrestiden. Åtagandena avser i samtliga fall sådana byggnader där
hyresförhållandet med stor sannolikhet kommer att förlängas när bindningstiden för nuvarande
hyresavtal går ut. Nedan uppräknade byggnader belastas med sådana åtaganden.
Biomedicinskt centrum. Huvudavtal bundet till 2021-03-31. Tilläggsavtal för ombyggnad av hus

D2 löper till 2024-05-31 och 2027-05-31. Kostnaden för förtida lösen av tillägget vid huvudavtalets
sluttidpunkt uppskattas, utifrån en bedömning av återstående oavskrivna kostnader, till cirka 6 100
tkr och 794 tkr.
Observatoriet, Ekonomikum. Huvudavtal bundet till 2018-08-31. Tilläggsavtal för ombyggnad/

anpassning löper till 2019-08-31, 2021-01-31 och 2027-01-31. Kostnaderna för förtida lösen av
tilläggen 2018-08-31 är 373 tkr, 139 tkr och 334 tkr.
Trädgårdsgatan 7, seminarielokal för jurister. Huvudavtal bundet till 2021-06-30. Kostnaden

för inlösen 2021-06-30 är 450 tkr.
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Nuvarande lokalinnehav och kommande
förändringar

I det följande redovisas universitetets lokalinnehav per intendenturområde. För varje område ges en
kort historik och nulägesbeskrivning av lokaler och huvudsakliga brukare. Därefter följer information om initierade förändringar i form av ny-, om- och tillbyggnad samt pågående utredningar
som kan resultera i framtida förändringar. Lokalprojekt under utredning avser såväl anpassning av
befintliga lokaler som färdigställande av nya lokaler och avveckling av överskottslokaler. Redovisningen omfattar endast projekt av en viss storleksordning. Därutöver pågår ett flertal mindre
lokalprojekt.
Slutligen redovisas vilka ytterligare utredningsbehov som finns samt vakansgrad för respektive
område. Tabell 4:1 nedan är baserad på de areaförändringar som redovisas under respektive område
på de följande sidorna.
Områdenas lokalisering inom Uppsala och Gotland framgår av översiktskartor på kommande sidor.
Tabell 4:1 Fördelning av lokalarea (LOA) per 31 december
Intendenturområde

2016
LOA m

2

A

Observatoriet

25 200

B

Gamla torget

C Engelska parken

2017
%

LOA m

2

6,4

24 900

23 400

6,0

41 800

10,7

6 900

2018
%

LOA m

2

6,3

24 900

22 800

5,8

43 800

11,1

1,8

6 900

2019
%

LOA m

2

6,3

24 900

22 800

5,8

43 800

11,1

1,7

6 900

2020
%

LOA m2

%

6,3

24 900

6,2

22 500

5,7

22 500

5,6

43 800

11,1

43 800

10,9

1,8

6 900

1,8

7 300

1,8

D

Uppsala linneanska
trädgårdar

E

Blåsenhus

23 700

6,0

23 700

6,0

23 700

6,0

23 700

6,0

23 700

5,9

F

Lagerträdet

41 300

10,5

41 300

10,5

41 300

10,5

41 300

10,5

41 300

10,3

G Biomedicinskt centrum

79 900

20,4

79 900

20,3

79 900

20,3

79 900

20,3

79 400

19,8

H Polacksbacken

75 600

19,3

70 100

17,8

70 100

17,8

70 100

17,8

75 100

18,7

I

Campus Gotland

12 700

3,3

13 000

3,3

13 000

3,3

13 000

3,3

13 000

3,2

J Rudbecklaboratoriet

19 000

4,8

18 600

4,7

18 400

4,7

18 400

4,7

18 400

4,6

Ö Övriga inom Uppsala

42 500

10,8

49 600

12,6

49 600

12,6

49 500

12,6

52 700

13,1

392 000

100

394 500

100

394 200

100

393 800

100

401 900

100

Summa

A-Ö = hänvisning till översiktskartor
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Observatoriet
Total lokalarea 25 200 m2

20

11
18
1
15

12
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Utbyggnadsmöjlighet

Befintlig byggnad

Ekonomikum (hus 20) uppfördes 1974-75 som dåvarande Humanistisk-samhällsvetenskapligt

centrum och är med sina 22 000 m2 den största byggnaden i intendenturområdet Observatoriet.
Omvandlingen till Ekonomikum skedde 1999, då språkinstitutionerna flyttade till kv Kemikum och
ersattes av institutioner med inriktning mot ekonomiska ämnen, informationsvetenskap och kulturgeografi.
Övriga byggnader inom området är av historisk karaktär, som Observatoriet (hus 1) från 1852,
Professorsvillan (hus 12) från 1893 och Musikum (hus 18) från 1928.
Hus 11 och 15 hyrs ut i andra hand till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
respektive Uppsalaekonomerna.
Hyresvärdar: Akademiska Hus för Ekonomikum och i övrigt Uppsala Akademiförvaltning

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Ekonomikum. Ombyggnad till studentlandskap

Intendenturområdet kv Observatoriet har anmält ett behov av att studenterna inom Ekonomikum har
behov av fler moderna läsplatser. De f d tryckerilokalerna på plan 1 (bottenvåning) är lämpliga för
ändamålet. Genom ombyggnad ska olika typer av läsplatser ordnas från tysta platser till
grupparbetsplatser. Ett mindre pentry med sittplatser planeras också. De aktuella lokalerna är dels ett
skyddsrum utan fönster dels ytor som tidigare använts för tryckeri. Stor omsorg behöver därför
läggas på utformning, med ljus, ljud och luft för att uppnå en trivsam miljö som inte uppfattas som
en källarlokal.
Total lokalarea är cirka 594 m2.
Inflyttning februari 2018
Beslut om genomförande RS 2016-03-29, universitetets egen investering 14 000 tkr
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Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 1 500 m2 tomma lokaler inom Observatoriet, vilket motsvarar 5,8 procent
av den totala lokalarean.

Studentlandskap

28

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNING 2018 - 2020
2017-09-13

B

UFV 2017/1382

Gamla torget
Total lokalarea 23 400 m2
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Utbyggnadsmöjlighet

Befintlig byggnad

Gamla torgets intendenturområde ligger centralt placerat och omfattar ett antal byggnader i kvarteren
på båda sidor om Fyrisån mellan Dombron och Islandsbron.
På den östra sidan om Fyrisån är lokalerna belägna på vardera sidan om Gamla torget, i kv. Torget
och i kv. Rådhuset. Övriga lokaler finns belägna på västra sidan av Fyrisån längs det första
Akademiska stråket utmed Trädgårdsgatan.
I den norra delen ligger Skytteanum, som sedan 1622 nyttjats utan avbrott för den Skytteanska
professuren, samt Atterbomska huset i kv. Domen. På andra sidan Trädgårdsgatan ligger
Oxenstiernska huset i kv. S:t Erik.
Längre söderut finns undervisningslokaler på Trädgårdsgatan 7E i kv. Trädgården och Dag
Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är beläget i Regnellianum i kv. Fågelsången. I södra delen
av det första Akademiska stråket finns kv. Munken, där ombyggda kontor, läsplatser och
undervisningslokaler finns.
Hyresvärdar: Skytteanska stiftelsen, Uppsala Akademiförvaltning och Vasakronan

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Kv. Rådhuset. Gamla torget. Lokalanpassning m.m.

Kv. Rådhusets lokaler är nedslitna och en större renovering behöver utföras för att uppnå en bättre
tillgänglighet och arbetsmiljö.
Total lokalarea är cirka 3 500 m2.
Färdigställande preliminärt 2018-08.
Beslut om genomförande RS 2017-05-09, universitetets egen investering 23 400 tkr
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Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 5 300 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 22,7 procent av
den totala lokalarean. Den stora andelen tomma lokaler under 2016 beror på friställda lokaler under
upprustningen av kv. Torget. I slutet av året 2017 beräknas de tomma lokalerna motsvara
cirka 100 m2.
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Engelska parken
Total lokalarea 41 800 m2

21

Byggnaderna i nuvarande Engelska parken Humanistiskt centrum uppfördes ursprungligen –
från mitten av 1800-talet och framåt slutet av 1960-talet – för universitetets teknisk-naturvetenskapliga institutioner, därav kvartersnamnet Kemikum.
När den teknisk-naturvetenskapliga verksamheten 1996-2003 flyttade till Ångströmlaboratoriet och
BMC renoverades och anpassades lokalerna för andra verksamheter, först för språkvetenskap och
sedan även för teologi, sociologi och den historisk-filosofiska fakulteten. Ombyggnaderna skedde i
två etapper, med inflyttningar 1998 och 2004.
Kvar sedan tidigare finns The Svedberg-laboratoriet (TSL). Senare har ytterligare lokalanpassningar
gjorts i hus 4, först för textilutbildningen och sedan för Hugo Valentincentrum och Centrum för
forskning om religion och samhälle. 2013 utökades intendenturområdet med lokaler i Botaniska
trädgården, hus 1 och 2.
I oktober 2017 öppnar den Humanistiska teatern, en nybyggnad i anslutning till hus 1. Den ska vara
en gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. Teatern
har en hästskoformad utformning som inbjuder till dialog med digitala kanaler på den stora
bildskärmsväggen. Förutom teatern finns här också konferensrum, andra sociala ytor och den
modernaste tekniken.
Hyresvärd:

Akademiska Hus för Engelska parken och Statens fastighetsverk för Botaniska
trädgården.

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.
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Övriga förändringar
Efter 2016 har TSL ett minskat lokalbehov pga. avveckling av verksamheten. En process för att
avveckla och friklassa lokalerna beräknas pågå till 2020, förutom Cyklotronhallen som beräknas
vara friklassat tidigast 2035. Huruvida universitetet ska lämna lokalerna eller kan använda dem för
andra verksamheter är under utredning.
KS beslut 2015-06-10 avveckling av TSL

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 2 800 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 6,6 procent av
den totala lokalarean.
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Uppsala linneanska trädgårdar
Total lokalarea 6 900 m2
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Montage, ej skalenlig

Nybyggnad

Befintlig byggnad

Intendenturområdet Uppsala linneanska trädgårdar omfattar:
Linnéträdgården i kv Örtedalen, med bland annat Orangeriet (hus 1) och Linnémuseet (hus 2).

Inför Linnéåret 2007 uppfördes en tillfällig paviljong som servicebyggnad för besökare.
Botaniska trädgården med Linneanum (hus 3) i kv Botaniska trädgården, med bland annat

Linnésalen och Thunbergssalen. Linneanum restaurerades inför Linnéåret 2007. Norra flygeln
brukas av Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).
Botaniska trädgårdens nyare del i kv Blåsenhus, med växthus, kontor (hus 1), caféverksamhet

(hus 2) och verkstad. I juni 2007 invigdes det totalrenoverade Tropiska växthuset (hus 3). Nytt växthus färdigställdes under 2013.
Prefektvillan (hus 4) i Botaniska trädgården. Togs i bruk hösten 2011 av Swedish Collegium for

Advanced Study (SCAS) efter total renovering av Statens fastighetsverk. Total lokalarea 720 m2.
Linnés Hammarby i Danmarks socken utanför Uppsala, som kompletterades inför Linnéåret 2007

med en servicebyggnad med café, butik och toaletter för besökare.
Hyresvärdar: Statens fastighetsverk, utom servicebyggnaden vid Linnés Hammarby som förvaltas

av Akademiförvaltningen.

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.
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Lokalprojekt under utredning
Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan

Botaniska trädgårdens kontors- och personalutrymmen är i dåligt skick och i behov av renovering
och anpassning för verksamheten. Program- och systemhandlingar gällande om- och tillbyggnad
färdiga. Hyresförhandling med fastighetsägaren pågår.
Färdigställande preliminärt 2020 beroende av byggstart.
Beslut om utredning 2014-09-08 (Uppsala linneanska trädgårdar),
Beslut om projektering av program- och systemhandling RS 2015-11-17 (reservfond)
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Kv Örtedalen. Linnéträdgården

Statens fastighetsverk, SFV, och Uppsala universitet, UU, har för avsikt att ersätta befintlig
paviljong med en permanent servicebyggnad för besökare med informationsdisk, butik och café. På
uppdrag av SFV och UU har tidigare förslagsskiss omarbetats. Lokalprojektet är för närvarande
vilande.
Färdigställande preliminärt 2020 om utredning återupptas under 2017.
Beslut om utredning 2010-02-09 och beslut om garanti vid förgävesprojektering 2015-03-31
(reservfond)
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns inga tomma lokaler inom trädgårdarna.
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Blåsenhus
Total lokalarea 23 700 m2
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Utbyggnadsmöjlighet

Befintlig byggnad

Intendenturområdet Blåsenhus bildades i januari 2010 då de nya lokalerna togs i bruk för lärarutbildning, pedagogik, psykologi samt avdelningar tillhörande universitetsförvaltningen: uppdragsutbildning, universitetspedagogisk utveckling och Uppsala Learning Lab. Området omfattar även
motionsanläggningen Campus 1477, som uppfördes parallellt och brukas i samverkan mellan
Studenthälsan och Uppsala universitet.
Intendenturområdet omfattar inte hela kvarteret. Verksamheten i Geocentrum hör istället till
intendenturområdet Lagerträdet. Den del av Botaniska trädgården med bland annat Tropiska
växthuset som finns i kvarteret hör till Uppsala linneanska trädgårdar.
Hyresvärd: Akademiska Hus

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Nybyggnad Segerstedthuset

Se avsnitt Universitetsförvaltningen, sid 49.

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.
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Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 1 000 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 4,4 procent av
den totala lokalarean.
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Lagerträdet
Total lokalarea 41 300 m2
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Befintlig byggnad

Vid Geocentrum i kv Blåsenhus färdigställdes 1997 en genomgripande renovering och tillbyggnad
av Geocentrum för att samlokalisera samtliga avdelningar inom institutionen för geovetenskaper.
Total lokalarea cirka 9 600 m2.
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i kv Lagerträdet skapades genom omfattande om- och till-

byggnader som färdigställdes 1999-2000. En ny laboratoriebyggnad (hus 20) färdigställdes också
2009. Inom EBC verkar institutioner med inriktning mot ekologi, genetik och organismbiologi samt
biologisk grundutbildning. I kvarteret finns även Evolutionsmuseet med avdelningar för
paleontologi, zoologi och botanik. Total lokalarea cirka 29 500 m2.
Utanför Uppsala. Till intendenturområdet hör även Klubbans biologiska station (Fiskebäckskil)

med 1 200 m2, Norr Malma fältstation med Erkenlaboratoriet (Norrtälje) med 900 m2 samt ett större
antal seismologiska stationer runt om i landet.
Hyresvärdar: Akademiska Hus för EBC och Geocentrum;

Akademiförvaltningen för Klubban och för Norr Malma samt olika privatpersoner
för de seismologiska stationerna.

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.
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Lokalprojekt under utredning
Inga pågående

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 3 700 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 8,9 procent av
den totala lokalarean.

38

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNING 2018 - 2020
2017-09-13

G

UFV 2017/1382

Biomedicinskt centrum
Total lokalarea 79 900 m2
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Utbyggnadsmöjlighet

Befintlig byggnad

Biomedicinskt centrum (BMC) har uppförts i en rad etapper under åren 1966-1984.

Under åren 1997-2004 gjordes omfattande verksamhetsanpassningar, underhållsåtgärder och förbättringar inom två stora etapper:
Första etappen genomfördes för att 1999 flytta kemiverksamheten från kv Kemikum. Samtidigt
tillkom genom nybyggnad: bibliotek, restaurang, godsmottagning, kontor och seminarierum m.m.
Under 2011 avslutades en lika omfattande etapp 3 samt en rad sidoprojekt med inflyttning av verksamheter från andra fastigheter. 2011- 2014 genomfördes ett större energibesparingsprojekt.
Under 2012-2013 uppfördes ”Navet” som fungerar som en mötesplats och hub för SciLifeLab
Uppsala. Den nya byggnaden ligger på en innergård i BMC. I samband med detta flyttade även verksamheter in från Rudbecklaboratoriet och sjukhusområdet, för att skapa en genomiknod i anslutning
till SciLifeLab.
BMC hyser verksamheter från samtliga vetenskapsområden: farmaci, medicin, kemi, biologi, kostvetenskap, folkhälso- och vårdvetenskap m.fl.
Hyresvärd: Akademiska Hus

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.
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Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 7 500 m2 tomma lokaler inom BMC, vilket motsvarar 9,4 procent av den
totala lokalarean.
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Polacksbacken
Total lokalarea 75 600 m2

Intendenturområde Polacksbacken omfattar:
Informationsteknologiskt centrum (ITC), som är inrymt i tidigare militära lokaler, ursprungligen

uppförda i början av 1900-talet. Efter utflyttningen av signalregementet S1 etablerade sig universitetet där i etapper under 1986-1991 och Matematiskt-informationsteknologiskt centrum (MIC)
bildades. Under början av 2000-talet gjordes en rad anpassningar av lokalerna och ett nytt
10-årsavtal slöts 2006. 2007 flyttade matematiska institutionen över till Ångströmlaboratoriet.
Även Beurlingbiblioteket flyttades och integrerades med Ångströmbiblioteket. Området är i dag
omdöpt till Informationsteknologiskt centrum (ITC) och rymmer institutionen för
informationsteknologi och universitetsförvaltningens avdelning för IT och inköp. Total lokalarea
cirka 21 800 m2.
Ångströmlaboratoriet, har uppförts i tre etapper under1996-2006. Laboratoriet rymmer
institutionen för teknikvetenskaper, institutionen för kemi – Ångström, institutionen för fysik och
astronomi och Matematiska institutionen samt det externa Institutet för rymdfysik.
Total lokalarea cirka 50 400 m2.
Hyresvärd: Akademiska Hus

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande

Inga pågående.
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Lokalprojekt under utredning
Ångströmlaboratoriet etapp 4. Nybyggnad

Verksamhet från ITC-området planeras flytta till Ångströmlaboratoriet för att bilda ett
tvärvetenskapligt centrum. Projektet innebär en nybyggnad, hus 10, norr om Ångströmlaboratoriet
för inflyttning av institutionen för informationsteknologi och en utbyggnad med hus 9 för befintliga
verksamheters expansionsbehov. En del ombyggnader/ omflyttningar kommer även att göras inom
befintliga byggnader. Vid ett eventuellt genomförande kommer lokalerna inom ITC-området att
lämnas. Utredningsbeslut avseende systemhandlingsprojektering fattades i juli 2015, eventuellt
beslut om genomförande under 2017. Färdigställande preliminärt i slutet av år 2019 av hus 9 och
början av år 2021 av hus 10.
Beslut om utredning 2012-10-25, beslut om projektering av systemhandling 2015-07-08.
Besluten avser finansiering vid en ev förgävesprojektering (vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap)
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 2 000 m2 tomma lokaler inom området, främst inom
Informationsteknologiskt centrum, vilket motsvarar 2,6 procent av den totala lokalarean.
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Campus Gotland
Total lokalarea 12 700 m2
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Utbyggnadsmöjlighet

Befintlig byggnad

Campus Gotland är väl samlat i Visby mellan Almedalen och hamnen. Huvudbyggnaden Kanonen
(hus A+B) består av flera sammanbyggda huskroppar från olika tidsepoker, alltifrån 1800-talet fram
till idag. Lokalerna togs i bruk av högskolan 1994. Almedalsbiblioteket (hus E) togs i bruk 2001
och innehåller både bibliotek och utbildningslokaler. Biblioteket är ett integrerat universitets- och
folkbibliotek. Kasernen (hus C) som i början av 1900-talet inrymde staben för Gotlands militärkommando hyrs av högskolan sedan 1999. Under 2012 och 2013 har en fullständig inre renovering
skett. Studentcentrum (hus D) färdigställdes och togs i bruk 2009. Olika delar av Björkanderska
(hus F) togs i bruk 2004 respektive och 2009.
Utanför Visby. Till Campus Gotland hör Forskningsstationen i Ar som startade 1981, då i
Stockholms universitets regi. 1999 överfördes verksamheten till Högskolan på Gotland. Den
nuvarande byggnaden stod klar 1992.
Hyresvärd: Region Gotland
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Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
I och med att verksamheten ökar i Campus Gotlands Ekolabb behöver tillgång till labbet
tillgänglighetsanpassas. Utredning planeras starta under höstterminen med implementering under
2018, en ny ingång avses att tas upp mellan hus C och D. Ingår inte i den ekonomiska redovisningen
i lokalförsörjning 2018.

Övriga förändringar
Campus Gotland utökar lokalytorna med cirka 300 m2 under året och hyresförhandling pågår och är
inte med i den ekonomiska redovisningen i lokalförsörjningsplan 2018. De nya ytorna innehåller,
förutom fyra lägenheter vilka ska användas av hitresande personal, kontor samt utbildningsytor vilka
som ska iordningställas. Denna utökning bedöms kunna täcka de utökade verksamhetsbehov som nu
är planerade fram till 2021 både vad gäller utbildning och forskning samt administrativt stöd.
Förutom det planerar Region Gotland en försäljning av fastigheten Kanonen (Hus A, B, E) till
Akademiförvaltningen där beslut väntas fattas under hösten, det i sin tur leder till förändringar av nu
okänd karaktär hur fastighetsskötsel m.m. ska bedrivas och en utmaning med att ha två hyresvärdar.
I övrigt så planeras en ny detaljplanering av det inre hamnområdet där campus ligger, här är det av
vikt att universitetet är med och ser till att framtida behov och utvecklingsmöjligheter tas tillvara för
ett levande campus.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 100 m2 tomma lokaler inom Campus Gotland, vilket motsvarar
0,6 procent av den totala lokalarean.
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Rudbecklaboratoriet
Total lokalarea 19 000 m2

Universitetets verksamhet i anslutning till Akademiska sjukhuset sker till största delen integrerat
med sjukhusets verksamhet och med lokalerna finansierade via s.k. ALF-medel (ersättning för
klinisk utbildning och forskning), vilket motsvarar nära 20 000 m2.
Universitetets största direkta förhyrning inom sjukhusområdet är Rudbecklaboratoriet, som färdigställdes 1999. Rudbecklaboratoriet kompletterades med två nya byggnader. En ny laboratorielokal
med tillhörande skrivrum (R3) i fem våningar samt en ny entrébyggnad (R4) i fem våningar med nya
administrativa lokaler. Byggnaderna färdigställdes 2016.
Total lokalarea är cirka 13 000 m2.
Lokalerna nyttjas av medicinska fakulteten för både preklinisk och klinisk verksamhet. Vissa delar
hyrs även ut till Akademiska sjukhuset. Total lokalarea för universitetets förhyrning 8 700 m2.
Hyresvärd: Landstingsservice

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.
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Övriga inom Uppsala
Total lokalarea 42 500 m2

Detta avsnitt redovisar de lokaler och verksamheter som ännu ej ingår i något intendenturområde.
Lokalernas placering framgår av översiktskartan på sidan 26.

Universitetsbiblioteket

Carolina Rediviva

© Uppsala kommun 2015.

1:5500

Universitetsbibliotekets huvudbyggnad Carolina Rediviva stod ursprungligen färdig 1841. Byggnaden har sedan genomgått tre större om- och tillbyggnader under sin 170-åriga historia – på
1910-talet, 1930-40-talet och 1960-talet.
I början av 2000-talet var det åter dags för ett större grepp, delvis föranlett av tekniska krav på ventilation och brandavskiljning m.m. och Carolina Rediviva genomgick under åren 2003-2005 en omfattande renovering och ombyggnad. Häri ingick även en rad verksamhetsanpassningar som samordnades med fastighetsägarens åtgärder.
Våren 2010 anpassades läsesal C för att rymma cirka 200 grupparbetsplatser och försågs med viss ny
inredning. Under 2011 färdigställdes Carolina Redivivas bokdepå i Engelska parken, hus 17
Celsiushallen. Därmed lämnades de tidigare depåerna på Stålgatan och i Lurbo bergrum.
Till universitetsbiblioteket hör ett antal biblioteksfilialer inom universitets intendenturområden.
Hyresvärdar: Statens fastighetsverk för Carolina Rediviva,

Akademiska Hus för depå i Engelska parken

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling

Utredningen av entréplanets funktioner aktualiserades åter under 2012. Celsing arkitektkontor gavs
uppdraget att i en förstudie utreda möjligheterna till förbättrade lokalfunktioner för studenter och
forskare på entréplanet med serveringsmöjligheter och förenklat tillträde till byggnaden vilket
resulterade i en förstudie II hösten 2014. Rektor fattade beslut om genomförande 2016-04-19.
Färdigställande preliminärt halvårskiftet 2019.
Inflyttning: halvårskiftet 2019
Beslut om genomförande RS 2016-04-19, universitetets egen investering 68 000 tkr
(50 465 tkr gemensam anslagsfinansiering, 12 535 tkr finansieras via reservfonden investering, 5 000 tkr finansieras
av universitetsbiblioteket Carolina Rediviva
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Lokalprojekt under utredning
Universitetsbiblioteket, Boksalen och Scriptores

Utredning av skydd mot brand, åverkan och stöld. Lokalprojektet är för närvarande vilande.
Färdigställande preliminärt 2019 om utredning återupptas under 2017.
Beslut om utredning, 2015-11-28 (universitetsbiblioteket)
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Universitetsbiblioteket, bokdepå, Tandemhallen, Engelska parken

Dagens bokdepå i Tandemhallen är inte yteffektiv och betydligt mer material kan lagras i depån om
ett entresolplan samt kompakthyllsystem installeras samt att lokalens vvs och el åtgärdas. Utredning
påbörjad. Färdigställande preliminärt 2020.
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Övriga förändringar
Inga aktuella.
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Museum Gustavianum

Gustavianum stod klart 1625 och har brukats av universitetet sedan dess. Åren 1996-1997 genomgick byggnaden en omfattande restaurering och omvandlades till universitetsmuseum. Samtidigt
förbättrades tillgängligheten väsentligt. Museet är i dag ett av Uppsalas mest besökta museer. Till
museet hör även Myntkabinettet i Universitetshuset.
Hyresvärdar: Statens fastighetsverk för Gustavianum och Universitetshuset

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.

Lokalprojekt under utredning
Museum Gustavianum. Tillgänglighetanpassning m.m.

En förstudie har tagits fram kring ombyggnad av lokalerna i Gustavianum där hänsyn till klimat i
utställningslokalerna är viktigt, samtidigt som hänsyn till arbetsmiljö och tillgänglighet ska tas.
Färdigställande kan inte anges i detta tidiga skede.
Beslut om om utredning, förstudie 2015-09-04(Museum Gustavianum)
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.
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Universitetsförvaltningen

Huvuddelen av universitetsförvaltningen är sedan 1960-talet lokaliserad till S:t Olofsgatan 10, som
ursprungligen är ett bostadshus från början av 1900-talet. Under ett antal år disponerades även S:t
Olofsgatan 12, men dessa lokaler fick lämnas 2004 på grund av bostadsrättsbildning. Följden blev en
stor förtätning. Senare har olika enheter vid förvaltningen kommit att omlokaliseras till en rad olika
lokaler.
I januari 2008 införlivades enheten för IT-stöd organisatoriskt i förvaltningen, men är fysiskt kvar på
Polacksbacken, numera under namnet IT-avdelningen. Vidare är enheten för upphandling och inköp
utflyttade från S:t Olofsgatan och är numera lokaliserade inom Polacksbacken
Under 2011 flyttade personalavdelningen och internrevisionen till lokaler på Sturegatan. Den
administrativa personalen inom byggnadsavdelningen flyttade från S:t Olofsgatan 10 under tidig
höst 2015 och är lokaliserade i två byggnader i Observatorieparken.
Alla byggnader, förutom de i Observatorieparken, sägs upp när universitetsförvaltningen och
universitetsledningen flyttar till Segerstedthuset i kv Plantskolan under 2017.
Även vissa universitetsgemensamma lokaler i Universitetshuset samt tentamenslokaler och möbelförråd är upplåtna till universitetsförvaltningen.
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Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad

Universitetsförvaltningens lokalsituation har utretts i olika skeden. Programutredningen avslutades
hösten 2011, varefter rektor fattade beslut om fortsatt projektering fram till systemhandling och
kalkyl som underlag för hyresoffert och beslut om genomförande. Byggnadsnämnden i Uppsala
kommun fattade beslut om ny detaljplan i maj 2014. Därefter fattade rektor, i september 2014, beslut
om genomförande av den nya byggnaden som också namngavs till Segerstedthuset. Byggstart
skedde i sept 2015 och i mitten av maj 2017 övertar Uppsala universitet byggnaden av
fastighetsägaren Akademiska Hus.
Total lokalarea är cirka 17 400 m2.
Inflyttning kommer att ske under sommaren 2017
Beslut om genomförande RS 2014-09-30, universitetets investering 94 400 tkr

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2016-12-31 finns cirka 100 m2 tomma lokaler inom området - Övriga inom Uppsala - vilket
motsvarar 3,2 procent av den totala lokalarean.
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Gemensamma funktioner
Under rubriken gemensamma funktioner har samlats sådant som hanteras centralt av byggnadsavdelningen och som inte är lokaliserat till ett enskilt campus, utan förekommer inom flera områden.

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Inga pågående.

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Tentamenslokaler, allmänt

I nuläget finns det 7 st tentamenslokaler vid den centrala tentamensamordningen med plats för
cirka 1600 skrivande. Lokalerna är utspridda över en stor del av Uppsala, de allra flesta är inte
campusnära. För att täcka behovet av tentamensplatser vid de mest efterfrågade tentamensdatumen
under året är vi i nuläget tvingade att hyra tillfälliga lokaler även på annat håll i Uppsala innebärande
stora logistiska insatser och kostnader bl.a. gällande lokaler, möbeltransporter och extra personal.
Stora samordningsfördelar kan åstadkommas om utredning av tentamencentrum påvisar behovet av
detta.
I enlighet med rektorsbeslut 2016-09-01 ska möjligheterna till införande av digital tentamen, s.k.
e-tenta, vid universitetet utredas. Stora ombyggnationer av befintliga tentamenslokaler krävs för etentans implementering och vissa lokaler är direkt olämpliga för detta syfte. Fortsatt utredning krävs
och även här kan ett eventuellt tentamenscentrum vara en fördel.
I nuläget finns det inga indikationer att behovet av tentamensplatser minskar. Tvärtom ökar behovet
stadigt för varje år. Under 2016 bokades cirka 140 000 tentamensplatser genom den centrala
tentamensamordningen.
Tentamenscentrum

Planen är att universitetet i samarbete med upphandlad hyresvärd ska bygga en byggnad
specialanpassat för tentamina i olika former med cirka 800 platser. Ett lokalprogram för
verksamhetens behov kommer att utarbetas och beräknas vara klart i slutet av 2017.
Färdigställande preliminärt 2020.
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.
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Konsistoriets beslut
Lokalförsörjning 2018-2020
Lokalförsörjning 2018-2020 är en revidering av lokalförsörjning 2016.
Löpande ska lokalfrågorna och deras kostnadskonsekvenser för det närmaste verksamhetsåret hanteras inom ramen för universitetets årliga verksamhetsplanering.
Beslut:
- att godkänna redovisningen ”Lokalförsörjning 2018-2020” som överensstämmer med de
ekonomiska ramar som konsistoriet beslutat i Uppsala universitets verksamhetsplan 2018.
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Bilaga Förkortningar och definitioner
Förkortningar

LOA

Lokalarea, area i enlighet med hyresavtalet

LOA:E

Lokalarea som definieras som verksamhetsyta, innefattar ej vertikalkommunikation, toaletter.

Definitioner

Lokalarea

Area enligt hyresavtal

Lokaltjänstkostnad (LTK)

Bashyra inklusive index, mediakostnad, fastighetsskatt, lokalvård,
förprojektering, passerkontroll, hyresbortfall och eventuellt tilläggsavtal för drift och om- och tillbyggnader.

Bashyra

Den andel av kontrakterad hyra som ska indexregleras enligt hyresavtalets indexklausul

Konsumentprisindex (KPI)

Det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat
som inflationsmått och vid avtalsreglering.

Mediakostnad

Kostnader för el, kyla, värme och vatten

Upplåtelsebeslut

En handling som hanterar villkoren för den interna förhyrningen

ALF-medel

ALF – ”Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården".
Ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning
och kliniskt inriktad medicinsk forskning.

Gemensam
anslagsfinansiering

Konsistoriet avsätter medel direkt från utbildnings- och forskningsanslaget.

Annan finansiering

Finansiering av vetenskapsområden med tillhörande institutioner,
universitetsförvaltningen; universitetsbiblioteket; reservfonden och
intendenturområden.

Kreditivkostnad

Ränta under pågående lokalprojekt.

Internränta

Universitetets internt debiterade ränta.

Kapitalkostnad

Avskrivning + ränta

Förstudie

Behovsanalys och alternativa lösningar.

Styrgrupp

Styrgruppen har ansvaret för projektets planering, kontroll och styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Vidare ska den verka för
att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner.

Parallellt uppdrag

Arkitekttävling där ett antal arkitektfirmor får möjlighet att rita förslag
som ska ge beställaren möjlighet att välja delar från samtliga firmor
alternativt en hel föreslagen projektskiss.

Projektering

Utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva det operativa
genomförandet

Lokalprogram

En skrift som definierar lokalbehov, lokalernas användning, grov
dimensionering av areor, krav på speciell utformning och inredning
och utrustning som påverkar byggnadens utformning.

Systemhandling

Handlingar som beskriver omfattning och tekniskbeskrivning.

Detaljplaneutredning

En utredning som föregår en förändring av den befintliga
detaljplanen.

Genomförandebeslut

En intern handling som bekräftar att beställaren har beslutat att
genomföra.
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