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Förord
I Mål och strategier för Uppsala universitet förutsätts en väl fungerande infrastruktur som stödjer
forskning, utbildning och samverkan. Att förvalta och utveckla det samlade lokalbeståndet är en
central del i detta arbete och ger viktiga förutsättningar för universitetets framgång. Universitetet
befinner sig fo1tfarande i en intensiv utveckling med flera stora lokalprojekt i planerings- och
utvecklingsfas. Bland de större projekten som är under produktion finns bland annat Segerstedthuset,
utbyggnaden av Rudbecklaboratoriet och den Humanistiska teatern samt utvecklingen av Gamla
torgets miljö. Ångströmlaboratoriet etapp 4, renoveringen av Universitetshuset liksom
Universitetsbiblioteket är tre större projekt som ligger i intensiva planerings.faser. Dältill kommer ett
antal mindre projekt som syftar till att optimera lokalerna för den verksamhet som bedrivs där. I
Lokalförsö1jning 2016 sammanfattas nuvarande och planerade projekt liksom beslutade och
planerade investeringar så långt de är kända när detta skrivs.
Bostadsfrågorna ligger utanför universitetets beslutsmandat men ger viktiga förutsättningar för
universitetets framtida utveckling. Kommunen har stora ambitioner att bygga ikapp den bostadsbrist
som hitintills präglat staden, vilket varmt välkomnas. Universitetet har särskilt uppmärksammat
situationen för internationellt rekryterade studenter och medarbetare genom omfattande
blockförhyrningar via Akademihotellet AB. Det har varit enda sättet att i praktiken kunna hantera en
besvärlig situation för många internationellt rekryterade personer.
I slutet av planen finns även sammanställningar är den totala lokalarean och hur den har utvecklats
över tid sedan 2005. Likaså finns en sammanställning över lokaltjänstkostnaderna och deras andel av
de totala kostnaderna inom Uppsala universitet. Det kan noteras att visserligen ökar den samlade
lokaltjänstkostnaden men som andel av universitetets samlade kostnader minskar den från 14,7% till
11,3 % av universitetets totala kostnader om man jämför år 2005 med 2015.
Det finns ett behov av en mer långsiktig planering av universitetets utveckling och därmed
förutsedda behov av stödjande infrastrukturer i form av en campusplan. Ett underlag för ett sådant
arbete kommer att tas fram i samarbete mellan vetenskapsornråden, universitetsledning och övriga
berörda inom universitetet samt fastighetsägare och ansvariga för Uppsala stads
infrastrukturplanering. Under 2016 avser universitetet att återkomma till dessa mer övergripande och
långsiktiga frågor inom ramen för en Campusplan.
Med dessa utgångspunkter läggs nu Lokalförsö1jning 2016 som grund för universitetets
lokalförsö1jning.
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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 2016 aktuella lokalinnehav och planerade förändringar under den kommande
treårsperioden. Rapporten bygger vidare på tidigare planer från 2004, 2009 och 2012.
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
ett 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.
Bostäder för internationella studenter och medarbetare är ett område som kräver särskilda åtgärder.
Genom Akademihotellet finns för närvarande cirka 1150 blockförhyrda rum för studenter och cirka
200 lägenheter för gästforskare. Ambitionen är att öka antalet bostäder vartefter det tillkommer nya
bostäder på marknaden.
Utveckling av nya bostadsområden liksom kommunikationer inom staden och i regionen aktualiserar
också behovet av en mer sammanhållen långsiktig campusplanering 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 2016 är i huvudsak en uppdatering av Lokalförsörjningsplan 2012.
I det fortsatta arbetet kommer en omfattande campusplanering att utformas i samarbete med vetenskapsområden, universitetsledning och övriga berörda inom universitetet samt fastighetsägare och
ansvariga för Uppsala stads infrastrukturplanering.
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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 totala ekonomi. Vid ny- och ombyggnad ska
flexibilitet och generalitet eftersträvas för att förändrade krav ska kunna mötas under hela brukstiden, 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 hög 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 och 2012 samt appendix till lokalförsörjningsplan 2012 – Campus
Gotland, 2013.
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 kapital 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
normalt en egen projektbudget. Projektbudgeten omfattar investeringar för bland annat inredning,
tele/datanät, skyltning, passersystem och säkerhet och i förekommande fall byggnadsåtgärder och
lokalanpassning (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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Lokalprojekt

Detta kapitel beskriver kortfattat byggnadsavdelningens olika beslut avseende lokalprojekt samt
finansieringsformer, investeringar och kapitalkostnader.
De i kapitel 3 redovisade lokalprojekten som avser beslutade och planerade är sammanställda i detta
kapitel med kostnadskonsekvenser. Redovisningen omfattar endast projekt av en viss storleksordning. Därutöver pågår ett flertal mindre lokalprojekt.

2.1 Lokalprojekt - beslut
Byggnadsavdelningen upprättar beslut i olika skeden i byggprocessen. Besluten innehåller alltid
projektbeskrivning, utredningskostnad/projektbudget med olika kostnadsslag (inredning etc.),
eventuella lokaltjänstkostnadsförändringar och finansiär av lokalprojektets kommande investering.
Beslut av lokalprojekt:

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 är denna kostnad hyresgrundande.
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 – utredningskostnad ingår i projektbudgeten vid ett eventuellt genomförande.
Om utredning läggs ned ska de upparbetade kostnaderna kostnadsbokföras.
Beslut om genomförande – där bilaga för projektbudget ingår.
Projektbudgeten blir en prognostiserad investering för universitetet.
Beslut om ramändring – om den sedan tidigare beslutade projektbudgeten behöver ökas.
Beslut om ekonomiskt projektavslut – 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.
Universitetets investering i ett lokalprojekt kan finansieras på olika sätt.
Finansiär/er kan vara:

Gemensam anslagsfinansiering (via anslag utbildning och/eller forskning)
Vid denna finansiering krävs rektorsbeslut.
Annan finansiering innebär finansiering av vetenskapsområde, fakultet, institution, intendentur,
universitetsbiblioteket, reservfond (kultur och investering) etc.
Vid finansiering via reservfond krävs rektorsbeslut.
Finansiering kan även vara en kombination av ovanstående finansiärer.
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2.3 Lokalprojekt - investeringar
Byggnadsavdelningen ansvarar för ekonomiadministrationen under pågående lokalprojekt till och
med ekonomiskt projektavslut.
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. 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: https://mp.uu.se/web/info/stod/lokaler/projektadmin/invest-kapitalkostnader
Redovisningen uppdateras kontinuerligt.
Med kapitalkostnader avses avskrivnings- och räntekostnader. Nuvarande internränta fastställdes
kvartal 2 år 2015 till minus 0,25. Denna minusränta påförs inte lokalprojekten.
Se tabell 2.7:1 kapitalkostnader för åren 2015-2020.
I universitetets verksamhetsplan 2016, VP 2016, ingick ”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 av bland annat om den föreslagna investeringens genererade kapitalkostnader ryms
inom av konsistoriet beslutade avsättning om 85 mnkr för år 2016.
Utdrag ur VP 2016: ”Den centrala avsättningen om totalt 85 mnkr ska täcka kapitalkostnader genererade från av rektor beslutade lokalprojekt och infrastrukturprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av reservfonden. Fördelningen av
investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den
centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader är för 2016 totalt 85
mnkr”.
Då denna ”Lokalförsörjning 2016” avser lokalprojekt och investeringar samt kapitalkostnader, men
omfattar inte universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt (avseende till exempel förbättrade verksamhetsstöd till institutioner och andra enheter) kan ingen prognos av aktuellt utfall av
beslutade och planerade investeringars kapitalkostnader jämföras mot de 85 mnkr.
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2.4 Lokalprojekt - pågående
Tabell 2:4:1 redovisar prognostiserad investering inom ramen för de lokalprojekt som är under
genomförande med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfonden samt vetenskapsområden.
Utöver dessa finns ytterligare projekt som är under genomförande med ”Annan finansiering".
Anmärkning till tabellen anger datum när rektorsbeslut fattades, RS.
Tabell 2.4:1 Pågående lokalprojekt per 2015-11-12, mnkr
*1

Lokalprojekt

Beslutad
Investerings,
*2
prognos

Beslutad finansiering, fördelningen
Gemensam
Annan
Anm
anslagsfinansiering
finansiering
beslut
beslut

Campus Gotland. Upprustning hörsal E22

I

1,8

1,8

Engelska parken. Humanistisk teater och kontor.
Nybyggnad

C

17,0

10,3

Gamla torget. Lokalanpassning för statsvetare och
studenter

B

33,9

33,9

3

Gamla torget. Biblioteksverksamhet i Regnellianum

B

13,8

13,8

3

Gamla torget, kv Munken hus 1 och 2. Ombyggnad för
intendenturområdet Gamla torget

B

17,7

17,7

4

Gamla torget, kv Munken hus 3. Ombyggnad för
intendenturområdet

B

1,3

Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad

J

132,6

100,8

Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad

Ö

94,4

94,4

Universitetshuset. Underhåll och komplettering

Ö

123,0

80,2

Avskrivning
*3
fr.o.m. år

1
6,7

2

1,3

5

31,8

6

42,8

2016
2017
2017
2017
2015, 2016
2015
2013-2016

7

2017

8

2016, 2017

*1

Anger vilket område som avses, jämför karta sidan 11.
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 avskrivningsbar kostnad, oftast flyttkostnad.
*3
Avskrivningar börjar löpa från och med angivet år = lokalprojektet är aktiverat. Delaktiveringar av de lokalprojekt där
fler år angivits. Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) ingår i tabell 2.7:1.
Anmärkning
*2

1. RS 2015-11-24.
2. RS 2014-06-24, delad finansiering där ”Annan finansiering” avser finansiering av vetenskapsområdet för humaniora
och samhällsvetenskap.
3. RS 2015-03-24.
4. RS 2013-06-11.
5. Beslut kommer att fattas i samband med det ekonomiska projektavslutet och finansieras av juridiska institutionen.
6. RS 2014-05-20, delad finansiering där ”Annan finansiering” avser finansiering av vetenskapsområdet för medicin
och farmaci.
7. RS 2014-09-30.
8. RS 2015-04-14, delad finansiering ”Annan finansiering” avser finansiering via reservfonden kultur.
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2.5 Lokalprojekt - under utredning och planerade
Tabell 2.5:1 redovisar projekt som är under utredning eller pågående förstudie med sikte på ett formellt utredningsbeslut.
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 investering.
Fortsatt utredning kommer med tiden att ge säkrare prognoser.
Vissa av de sedan tidigare planerade prognostiserade investeringarna har uppdaterats inför detta
dokument. I tabellen nedan framgår ökningen i kolumnen ”ej föreslagen finansiering”.
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, projektsammanställning enligt UUs investeringsbudget- och
planeringsunderlag per 2015-11-23, mnkr
Lokalprojekt

*1

Färdigställande
prel år

Investering,
prel

Finansieringsförslag, fördelningen
Gemensam
anslagsfinansiering

Annan
finansiering

förslag

förslag

Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan

D

2018

5,0

Carolina Rediviva, entréplanets funktioner

Ö

2018

45,0

30,0

Ekonomikum, läsplatser

A

2016

12,0

4,0

Gamla Torget, Rådhuset

B

2017

15,0

Gamla Torget, Trädgårdsgatan 7E

B

?

5,0

?

D

2017

4,0

0,5

2

4,5

8,0

2

1,2

15,0

3

1,5

4

?

4

Kv Munken, nybyggnad av hus 7

B

2018

20,0

Museum Gustavianum

Ö

?

Universitetsbiblioteket, boksalen och
Scriptores

Ö

2017

7,0

4,9

Universitetsbiblioteket, Tandemhallen,
depå

Ö

2017

13,0

9,1

H

2019,
2020

120,0

120,0

3,0

1,0

?
0,4
2,0

4

?

2,1

5

0,7

3,9

5

1,3

Anger vilket område som avses, jämför karta sidan 11.
OBS! Endast avskrivningskostnad då UUs räntesats för närvarande är 0 % för lokalprojekt.
Preliminär avskrivningstid 10 år.
Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) ingår i tabell 2.7:1.
Anmärkning
*2

Reservfonden, kultur.
Ökning av tidigare prognostiserad investering.
Fördelning mellan finansiärer ej föreslagen/ej diskuterad.
Nytt planerat lokalprojekt. Ingen investeringsprognos då projektet i dagsläget endast är en förstudie.
Fördelning mellan finansiärer: 70 % gemensam anslagsfinansiering, 30 % universitetsbiblioteket.
Preliminär avskrivning börjar löpa med: 50 % av investeringen (delaktivering) år 2019 och resterande del år 2020,
(slutaktivering).
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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 2015-11-12 uppgår till 64,5 mnkr.

2.7 Lokalprojekt - kostnadskonsekvenser
Följande tabell redovisar kapitalkostnader för åren 2015-2020. I tabellen utläses utvecklingen av
kostnader som universitetet redan är bundet till genom tidigare beslutade lokalprojekt samt
tillkommande kostnader för planerade lokalprojekt enligt kapitel 3.
Utöver nedanstående kapitalkostnader tillkommer lokaltjänstkostnader.
Observera att tabellen 2.7:1inte omfattar universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt
(avser till exempel förbättrade verksamhetsstöd till institutioner och andra enheter).
Förklaring se avsnitt 2.3.
Tabell 2.7:1 Beslutade och planerade lokalprojekt, kapitalkostnader enligt UUs investeringsbudget- och
planeringsunderlag per 2015-11-23, mnkr
Kapitalkostnader*1 inklusive ej avskrivningsbara kostnader*2

Planerade
lokalprojekt *4

Beslutade
lokalprojekt *3

Lokalprojekt
år 2015

år 2016

Gemensam
anslagsfinansiering

år 2017

år 2018

år 2019

56,5

Annan finansiering*5
Summa

60,3

72,8

65,2

59,1

49,9

23,8

24,5

27,0

26,4

26,1

25,4

80,3

84,7

99,8

91,6

85,2

75,3

Gemensam
anslagsfinansiering

0,0

0,4

1,8

6,8

12,8

18,8

Annan finansiering*5

0,0

0,0

0,9

1,4

1,4

1,4

Ej föreslagen finansiering *5

0,0

0,8

2,4

3,9

3,9

3,9

Summa

0,0

1,2

5,1

12,1

18,1

24,1

80,3

85,9

104,9

103,7

103,3

99,4

7,5

7,9

11,4

4,5

0,0

0,0

Summa universitetet totalt,
prognos
varav ej avskrivningsbara kostnader

*1

*2
*3

*4
*5

år 2020

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, förgävesprojektering m.m. dels kostnadsbokförda dels prognos.
Beslutade lokalprojekt: under avskrivning (aktiverade) och ej aktiverade (prognos).
I angivna kapitalkostnader inkluderar lokalprojekt enligt tabell 2.4:1.
Planerade lokalprojekt enligt tabell 2.5:1.
Planerade lokalprojekt, ej föreslagen finansiering, enligt tabell 2.5:1.
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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 3:1 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 3:1 Fördelning av lokalarea (LOA) per 31 december
Intendenturområde

2014
LOA m

2

A

Observatoriet

25 200

B

Gamla torget

C Engelska parken
D Uppsala linneanska trädgårdar

2015
%

LOA m

2

6,6

25 200

16 600

4,3

41 800

11,0

6 900

2016
%

LOA m

2

6,4

25 200

22 700

5,8

41 800

10,7

1,8

6 900

2017
%

LOA m2

%

6,4

25 200

6,4

23 300

5,9

23 000

5,8

41 800

10,7

43 800

11,1

1,8

6 900

1,8

6 900

1,7

E

Blåsenhus

23 700

6,2

23 700

6,1

23 700

6,1

23 700

6,0

F

Lagerträdet

41 300

10,8

41 300

10,6

41 300

10,6

41 300

10,5

G Biomedicinskt centrum

79 700

20,9

79 900

20,5

79 900

20,4

79 900

20,2

H Polacksbacken

75 500

19,8

75 500

19,3

75 500

19,3

69 900

17,7

I

Campus Gotland

13 700

3,6

13 700

3,5

12 700

3,2

12 700

3,2

J Rudbecklaboratoriet

14 800

3,9

17 300

4,4

18 700

4,8

18 700

4,7

Ö Övriga inom Uppsala

42 500

11,1

42 500

10,9

42 500

10,8

50 100

12,7

381 700

100,0

390 400

100,0

391 400

100,0

395 300

100,0

Summa
A-Ö = hänvisning till översiktskartor
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Översiktskarta Uppsala universitet 2015
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Observatoriet
Total lokalarea 25 200 m2
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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
Inga pågående.

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.
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Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Ekonomikum, läsplatser

Intendenturområdet kv Observatoriet har anmält att studenterna inom Ekonomikum har behov av fler
moderna läsplatser. De f.d. tryckerilokalerna på plan 1 (bottenvåning) står tomma och är lämpliga
för ändamålet. Genom ombyggnad ska alltifrån tysta platser till grupparbetsplatser ordnas. Ett
mindre pentry med sittplatser planeras också.
Preliminär färdigställandetid hösten 2016.
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Lokalerna i Ekonomikum utnyttjas i mycket hög grad och en inventering av lokalbehov påbörjats.
Utredningen kommer att ge ledning om när en större om- och tillbyggnad behövs.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 1 400 m2 tomma lokaler inom Observatoriet, vilket motsvarar 5,5 procent
av den totala lokalarean.
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Gamla torget
Total lokalarea 16 600 m2
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Ny förhyrning

Befintlig byggnad

Avveckling

Intendenturområdet Gamla torget omfattar lokaler i kv Torget och Rådhuset på vardera sidan av
Gamla torget samt Skytteanum i kv Domen och Oxenstiernska huset i kv S:t Erik. Kv Munken
tillhör sedan 2013 intendenturen. Då flyttade institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, in i hus
4 och under 2015 kommer juridiska institutionen flytta stora delar av sin verksamhet till hus 1-3.
Dag Hammarskjöldbiblioteket och Juridiska biblioteket inryms idag i kv Torget, men flyttar vid
årsskiftet 2015/2016 till nya lokaler i Regnellianum i kv Fågelsången.
Lokalerna i kv Torget togs i bruk 1987-1992 i olika etapper. Lokalerna i kv Rådhuset inhyrdes 1992
och har senare utökats. Skytteanum är en i grunden medeltida byggnad som sedan 1622 nyttjats utan
avbrott för den Skytteanska professuren. Oxenstiernska huset från 1600-talet används sedan
1960-talet av juridiska institutionen.
Hyresvärdar: Skytteanska stiftelsen, Uppsala Akademiförvaltning, Vasakronan

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Kv Munken i hus 1 och 2. Ombyggnad för intendenturområde Gamla torget

Den juridiska institutionens nya lokaler för studenter i hus 2 i kv Munken stod klara i mars 2015 och
studenterna fick tillträde under april månad. Byggnaden rymmer bland annat två stora och en mindre
läsesal, ett större pausrum, studerandeexpedition och några grupprum. Det totala antalet läsplatser bli
cirka 270 stycken. Personalen fick tillträde till sina nya kontorsarbetsplatser i hus 1 under senare
delen av augusti 2015. Lokalerna har anpassats i enlighet med Handisams riktlinjer.
Total lokalarea är cirka 4 000 m2.
Inflyttning i hus 1 gjordes under senare delen av augusti 2015 och inflyttning i hus 2 gjordes under
mars 2015.
Beslut om genomförande RS 2013-06-11, universitetets investering 17 745 tkr
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Kv Munken hus 3, juridiska institutionen

Den juridiska institutionens behov av ytterligare lokaler för studenter och personal kunde under
senhösten 2014 lösas genom inhyrning av hus 3 i kv Munken. En anpassning i enlighet med
Handisams riktlinjer har utförts och lokalerna var klara för inflyttning i början av mars 2015.
Total lokalarea är cirka 700 m2.
Inflyttning i hus 3 gjordes i mars 2015.
Beslut kommer att fattas i samband med det ekonomiska projektavslutet. Finansiering av institution

Gamla torget. Lokalanpassningar för statsvetare och studenter

Statsvetenskapliga institutionen sitter idag geografiskt splittrat i tre olika lokaler vid Gamla Torget.
När den juridiska institutionen flyttat till kv Munken under 2015, kan den statsvetenskapliga
institutionen överta deras kontorslokaler i kv Torget och därmed samla hela sin personal inom ett
kvarter med gemensamt pausrum.
Det Juridiska biblioteket och Dag Hammarskjölds bibliotek flyttar till Regnellianum under senare
delen av hösten 2015, för att ge plats åt en ny stor hörsal för cirka 170 personer och två hörsalar för
60 personer. I kv Torget byggs även sex 15-personers grupprum och ett större pausrum för studenterna. Antalet läsplatser blir cirka 400 stycken och bristen på studentanknutna lokaler inom campusområdet kommer därmed att minskas. Studenterna får en samlad utbildningsmiljö och direkt närhet
till lärarna.
Projektering och upphandling pågår fram till december 2015. Ombyggnationen sker från januari
2016 och beräknas vara klar senast under februari 2017. En ombyggnation utifrån Handisams riktlinjer pågår också i lokalerna och blir klar under augusti 2015.
Total lokalarea är cirka 7 000 m2.
Inflyttning kommer ske under senare delen av februari 2017.
Beslut om genomförande RS 2015-03-24, universitetets investering 33 875 tkr

Gamla torget. Biblioteksverksamhet i Regnellianum

För att ge plats åt de utökade studentanknutna lokalerna i kv Torget behöver det Juridiska biblioteket
och Dag Hammarskjölds bibliotek flytta. Universitetsbiblioteket anser att det är viktigt att finnas
nära sina användare och då den juridiska institutionen flyttar till kv Munken är det naturligt att även
biblioteket är placerat i närheten. Från sommaren 2015 kommer Regnellianum att hyras av universitetet och från senhösten 2015 kommer den juridiska institutionen ha hela sin verksamhet samlad
längs Trädgårdsgatan, från Oxenstiernska huset, via Regnellianum till kv Munken hus 1-3 (Uppsala
universitets gamla akademiska stråk).
Antalet studieplatser kommer minska inom biblioteken, men det totala antalet studieplatser inom
Gamla Torgets intendentur kommer att dubbleras till cirka 900 platser (kv Munken har cirka 270
platser, Regnellianum får cirka 220 platser och i kv Torget blir det cirka 400 platser).
Lokalerna kommer att anpassas i enlighet med Handisams riktlinjer.
Total lokalarea är cirka 1 900 m2.
Inflyttning kommer ske under november och december 2015.
Beslut om genomförande RS 2015-03-24, universitetets investering 13 750 tkr

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.
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Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Kv Munken, nybyggnad hus 7

Inom kv Munken utreds två alternativa placeringar av en större hörsal för 270 personer samt sex
mindre lärosalar. En detaljplanändring försvårar dock projektet.
Byggnaden beräknas vara klar under 2018.
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Gamla torget, Rådhuset

Det pågår en utredning om lokalerna i kv Rådhuset, utifrån expansionsmöjlighet, arbetsmiljöhänsyn
och tillgänglighet för institutionen för freds- och konfliktforskning och Centrum för rysslandsstudier.
Ombyggnationen beräknas vara klar senast under 2017.
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Gamla torget, Trädgårdsgatan 7E

På grund av osäkerheten kring ett nytt hus 7 i kv Munken (se ovan), kommer byggnadsavdelningen
teckna avtal om förhyrning av Trädgårdsgatan 7E, under minst fem år. I fastigheten får man in 8-9
seminarierum för 26 personer samt fem grupprum för 10 personer. Pausrum för studenterna finns i
kv Munken. Byggnaden är tillgänglig, men en del smärre tillgänglighetsåtgärder behöver göras.
Tillträde för den juridiska institutionen bör ske så fort som möjligt.
Lokalprojektet är med i tabell 2.5:1, kapitel 2, ingen investeringsprognos vid ett eventuellt genomförande har angetts
då projektet endast är en förstudie.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Inget utöver det som finns i andra avsnitt.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 100 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 0,9 procent av den
totala lokalarean.
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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 Valentin-centrum och Centrum för forskning om religion och samhälle.
2013 utökades intendenturområdet med lokaler i Botaniska trädgården, hus 1 och 2.
Hyresvärd:

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

Lokalprojekt
Lokalprojekt under genomförande
Engelska parken. Humanistisk teater och kontor. Nybyggnad

Intendenturområdet Engelska parken har behov av fler kontor och undervisningssalar i en planerad
nybyggnad på gården mellan hus 1, 2 och 4. Bland annat ska en s.k. humanistisk teater byggas,
vilket är en hästskoformad gradängsal för cirka 140 personer.
Total lokalarea är cirka 2 200 m2.
Inflyttning januari 2017
Beslut om genomförande RS 2014-06-24, universitetets investering 16 950 tkr
(10 300 tkr gemensam anslagsfinansiering, 6 650 tkr finansieras av vetenskapsområdet för humaniora och
samhällsvetenskap)

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.
17

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNING 2016
2015-12-17

UFV 2015/1723

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Lärosalarnas storlek är inte anpassade till dagens storlek på studentgrupper och det finns ett behov
av flera salar för minst 50 personer.
Hugo Valentin-centrum upphör som egen organisationsenhet och inrättas som ett centrum vid
historiska institutionen. Utredning av lokalbehov för eventuell samlokalisering behövs.
Om TSLs lokaler avvecklas skulle de kunna användas för bibliotekets behov av bokdepåer.

Övriga förändringar
Skandionkliniken (en nationell anläggning för cancerbehandling med protonterapi) öppnar för
patienter till halvårskiftet 2015 och det medför att den patientverksamhet som bedrivits vid
The Svedberglaboratoriet (TSL) upphör. Efter 2016 kommer därför TSL ha ett minskat lokalbehov.
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 2014-12-31 finns cirka 2 600 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 6,2 procent av
den totala lokalarean.
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Uppsala linneanska trädgårdar
Total lokalarea 6 900 m2
kv Örtedalen

kv Botaniska trädgården

4

Linnés Hammarby

3

5

1
1
2

kv Blåsenhus

2

3
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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 ska
tas fram. Färdigställande preliminärt 2018.
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.
Detaljplanearbete pågår. Färdigställande preliminärt 2017/2018.
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.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Inget utöver det som finns i andra avsnitt.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns inga tomma lokaler inom trädgårdarna.
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Blåsenhus
Total lokalarea 23 700 m2

kv Plantskolan

kv Blåsenhus
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Befintlig byggnad

Nybyggnad

Utbyggnadsmöjlighet

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 37.

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

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Blåsenhus utnyttjas till fullo och det bör därför utredas om det finns behov av att bygga ut med
ytterligare en flygel.
Flera olika behov angående undervisningslokalers storlek och flexibilitet föreligger också.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 800 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 3,2 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
Geocentrum. Villavägen 16. Geoforum

Geoforum är en förstudie om gemensam entré för institutionen för geovetenskaper och Sveriges
Geologiska Undersökning, SGU, mot kvarteret Blåsenhus.
Beslut om utredning/förstudie 2015-11-17 (institutionen för Geovetenskaper)
Lokalprojektet är med i tabell 2.5:1, kapitel 2, ingen investeringsprognos vid ett eventuellt genomförande har angetts
då projektet endast är en förstudie.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
På Geocentrum finns ett stort behov av en utökning av studentplatser.
Klubban

Fastighetsägaren har föreslagit att riva sommarförläggningen Baracken. Den skulle i så fall ersättas
med en ny vinterbonad byggnad, som skulle möjliggöra utbildning under vintern samt skapa möjlighet att förlägga konferenser och andra sammankomster vid Klubban.

Övriga förändringar
På delar av Geocentrums tak har solceller installerats. Tankar har väckts kring en liknande anläggning inom EBC.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 4 200 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 10,1 procent av
den totala lokalarean.
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Biomedicinskt centrum
Total lokalarea 79 700 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.
Andra etappen följde med förbättringar av ventilation och brandcellsindelning samt verksamhetsanpassningar.
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.
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Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Lokalgruppen på BMC arbetar med behovet av en tydlig entré till BMC och en förbättring av orienterbarheten, en ny hörsal samt samlokalisering av gemensamma funktioner till exempel bibliotek och
studieplatser.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 5 200 m2 tomma lokaler inom BMC, vilket motsvarar 6,5 procent av den
totala lokalarean.
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Polacksbacken
Total lokalarea 75 500 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

Lokalprojekt Ångström Etapp 4 pågår och 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. Utredningsbeslut avseende systemhandlingsprojektering fattades i juli 2015. Om beslut om genomförande fattas i november 2016
innebär det ett färdigställande av hus 9 i början av 2019 och av hus 10 i slutet av 2020.
Vid genomförande kommer lokalerna inom ITC-området att lämnas.
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.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Inget utöver det som finns i andra avsnitt.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 1 600 m2 tomma lokaler inom området, främst inom
Informationsteknologiskt centrum, vilket motsvarar 2,1 procent av den totala lokalarean.
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Campus Gotland
Total lokalarea 13 700 m2

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
Campus Gotland. Upprustning hörsal E22

Upprustning av hörsalen avseende AV-teknik till modern standard och utbyte av inredning samt
tillgänglighetsanpassning av lokalen. Preliminärt färdigställande mars 2016.
Beslut om genomförande RS 2015-11-24, universitetets investering 1 750 tkr

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
I mål och strategier för Campus Gotland ingår bland annat att öka till 1500 studenter på campus,
vilket kommer att uppnås under perioden 2017/18. Tidigare har det aviserats att dessa 1500 studenter
skulle inrymmas inom befintligt lokalbestånd. Inom utbildningsprogrammen finns nu en trend mot
större studentgrupper vilket ställer andra krav.Till det kommer en markant ökning av förläggning av
universitetets konferenser och möten till Campus Gotland. Detta överensstämmer väl med det uppsatta målet att vara en attraktiv arena för nationella och internationella akademiska konferenser och
möten. Personalen på institutionerna ökar i större utsträckning än vad som förväntades, främst
beroende på att verksamheten nu är mer forskningsintensiv än tidigare.
Sammantaget är det troligt att Campus Gotland behöver expandera lokalmässigt genom nybyggnation i närområdet under perioden 2018-2020.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 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 14 800 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. 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
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad

Rudbecklaboratoriet utökar sin verksamhet och kompletteras med en ny laboratorielokal med tillhörande skrivrum (R3) i fem våningar. Projektet innebär även en ny entrébyggnad (R4) i fem våningar
med nya administrativa lokaler.
Total lokalarea är cirka 13 000 m2.
Inflyttning R3 november-december. 2015, R4 juni 2016
Beslut om genomförande RS 2012-06-19 samt beslut om ramändring RS 2014-03-24,
universitetets investering 132 550 tkr
(100 800 tkr gemensam anslagsfinansiering, 31 750 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci)

Lokalprojekt under utredning
Inga pågående.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.
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Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Akademiska sjukhuset

Institutionen för kvinnors och barns hälsa önskar fortsatt samla sina enheter till sjukhusområdet.

Övriga förändringar
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2014-12-31 finns cirka 900 m2 på Rudbecklaboratoriet, vilket motsvarar 6,0 procent av den
totala lokalarean.
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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 11.

Universitetsbiblioteket

Carolina Rediviva
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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
Gamla torget. Biblioteksverksamhet i Regnellianum

Se avsnitt Gamla torget, sidan 15.
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Lokalprojekt under utredning
Carolina Rediviva, entréplanets funktioner

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 att projektet går vidare till
programhandling 2015-03-24. Färdigställande preliminärt våren 2018.
Beslut om utredning, senast RS 2015-03-24
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Carolina Rediviva, boksalen och Scriptores

Utredning av skydd mot brand, åverkan och stöld pågår. Färdigställt preliminärt 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
Behovet av mer utrymme för lagring av böcker i externa depåer utanför bibliotekslokalerna ökar. En
utredning om en utökning av antalet hyllmeter i Tandemhallen pågår.
Investeringsprognos vid ett eventuellt beslut om genomförande se tabell 2.5:1, kapitel 2.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Biblioteket på BMC är idag för stort, på grund av digitaliseringsprocessen. En minskning av de rena
bibliotekslokalerna hanteras inom planeringen av en förstärkt entréfunktion m.m.
Universitetsbiblioteket har behov av ytterligare depålokaler. Man behöver till exempel flytta samlingar av medicinsk och naturvetenskaplig litteratur från depån i Bålsta. En lokalisering av denna
litteratur till BMC skulle göra materialet lättillgängligt för BMC-biblioteket. Även lokalerna som
The Svedberglaboratoriet ska avveckla i Engelska parken, är aktuella som bokdepå.
Inom Lagerträdet har biologibiblioteket minskats kraftigt på grund av digitaliseringen. Detta har lett
till en brist på studentytor för grupparbete och enskilda studier. Geobiblioteket kommer att påverkas
av entréprojektet och eventuellt av ett samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning.
I samband med nybyggnader vid Ångströmlaboratoriet kommer bibliotekets lokaler att förändras och
ett närmare samarbete med studentservice och reception kan uppnås.

Övriga förändringar
Den pågående digitaliseringen av biblioteken minskar lokalbehovet samtidigt som det finns ett
behov av utökade studentytor. Under 2015 genomförs en större omorganisation inom universitetsbiblioteket, där flera enheter slås samman. I dagsläget ger det inga större lokalmässiga konsekvenser.
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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.

Förstudie pågår kring ombyggnad av lokalerna i Gustavianum där hänsyn till klimat i utställningslokalerna och för de anställda är viktig, samtidigt som hänsyn till arbetsmiljö och tillgänglighet ska
tas. En eventuell ombyggnad beräknas vara klar under 2017.
Beslut om om utredning, förstudie 2015-09-04(Museum Gustavianum)
Lokalprojektet är med i tabell 2.5:1, kapitel 2, ingen investeringsprognos vid ett eventuellt genomförande har angetts
då projektet endast är en förstudie.

Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Inga aktuella.

Inkomna utredningsbehov från verksamheten
Inget utöver det som finns i andra avsnitt.
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Universitetsförvaltningen
S:t Olofsgatan

Sturegatan

ITC

© Uppsala kommun 2015.

1:5500

Avveckling

kv Blåsenhus

ÄG
DSV
JÖL
RSK
MA
HAM
DAG

kv Plantskolan

© Uppsala kommun 2015.

1:5500

Utbyggnadsmöjlighet

Nybyggnad

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 under en längre tid. 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.
Total lokalarea är cirka 17 400 m2.
Inflyttning beräknas till 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.
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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
Universitetshuset. Underhåll och komplettering

I Universitetshuset kommer man rusta upp ytskikt, åtgärda akustiska problem, förse undervisningssalar med ny AV-teknik, utöka gradängsalar med fler sittplatser, införa ny skyltning, komplettera
med fler el och datauttag samt komplettera med ny belysning. Huset kommer även att förses med ny
tillgänglighetsentré.
Total lokalarea är cirka 8 200 m2.
Inflyttning del av huset december 2016.
Beslut om genomförande RS 2015-04-14, universitetets investering 122 968 tkr
(80 218 tkr gemensam anslagsfinansiering, 42 750 tkr finansieras av reservfonden)

Lokalprojekt under utredning
Utredningsbehov och planerade lokalprojekt
Centralt möbelförråd

Det nuvarande centrala möbelförrådet, som ligger på Ulleråkersområdet, kommer att lämnas
2016-12-31. Det måste utredas hur förrådet lämpligen ska ersättas. Möbelförrådet är ett renodlat
bruksförråd för inventarier som fritt kan disponeras av institutionerna, som alternativ till köp av ny
inredning. Det nya möbelförrådet måste vara inflyttningsklart senast november 2016.
Tentamenslokaler

I nuläget finns det sju stycken tentamenslokaler vid universitetet med plats för cirka 1 600 skrivande.
Dessa är utspridda över en stor del av Uppsala och de allra flesta är inte campusnära. För att täcka
behovet av tentamensplatser är vi hänvisade till att varje år göra externa förhyrningar innebärande
stora logistiska arbetsinsatser och kostnader för lokaler, transporter och möblering. Studenter med
särskilda behov i tentamenssituationen är en starkt växande grupp. Möjligheterna att tillgodose dessa
studenters behov på ett bra sätt är i nuläget mycket små. Resurser behöver tillföras.
I utredningen angående tentamensdatorer till studenter med särskilda behov, ges byggnadsavdelningen i uppdrag att föreslå hur lokaler och datorer till denna grupp ska hanteras. Byggnadsavdelningen har även i uppdrag att medverka i en arbetsgrupp, som ska se över tentamensverksamhetens framtida behov vid universitetet. Nya IT-lösningar medger nya möjligheter för
tentamensverksamheten, genom olika former av e-tentamina och anpassningar för studenter med
särskilda behov. Samtidigt ställer det högre tekniska krav på utformningen av tentamenslokalerna.
Verksamhetens lokalbehov kommer därför att behöva utvecklas under de kommande åren.
Betydande organisatoriska och ekonomiska fördelar kan också uppnås genom samlokalisering av
tentamenslokaler.
Det finns inget som indikerar att behovet av tentamensplatser kommer att minska. Genomgripande
strategiska beslut behöver därför tas, för att säkerställa att kvalitén på tentamensverksamheten består
och att universitetet är rustat att möta de framtida krav som ställs när det gäller andra tentamensformer.
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Lokalkostnader

4.1 Total intern lokalkostnad
En institutions totala lokalkostnad består vanligtvis av tre kostnadsslag:

4.1.1 Lokaltjänstkostnad
Den kostnad som byggnadsavdelningen debiterar brukaren av en viss lokal benämns lokaltjänstkostnad (LTK). 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 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.
I lokaltjänstkostnaden ingår följande:

Hyreskostnader
Större delen av lokaltjänstkostnaden för en lokal utgörs av den hyreskostnad som universitetet har
mot fastighetsägaren. Hyreskostnaden följer utvecklingen av konsumentprisindex, KPI, dock med en
viss dämpning, då drygt hälften 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 i grundhyran. Vid ny- och omteckning av hyresavtal eftersträvas att
separera mediakostnaderna från själva hyreskostnaden. Att synliggöra mediakostnaderna skapar
incitament för hushållning. Dock måste hyresvärdarna ha incitamentet att effektivisera driften av
anläggningarna så att större energioptimeringsprojekt kan gagna båda parter.

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 2015
debiteras kostnadsslaget med 3 kr/m2, vilket motsvarar 0,2 procent av den totala lokaltjänstkostnaden.

Lokalvård
I detta kostnadsslag ingår, förutom kostnaden för själva lokalvården, även kostnader för förbrukningsartiklar som tvål, pappershanddukar m.m. Under 2015 debiteras 143 kr/m2 för ytor som städas.
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Passerkontroll
Kostnader för drift och underhåll av passersystemet. Under 2015 debiteras 16 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 2015 debiteras 75 kr/m2.

4.1.2 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.

4.1.3 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
respektive intendenturorganisation eller 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 medverka till en effektivisering. Målet är att få ett bättre nyttjande och en bättre lokalekonomi.
En höjning av beläggningsgraden skulle kunna uppnås genom att en översyn görs av samtliga
bokningsbara lokaler, i syfte att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Ett tillvägagångssätt kan
vara, 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 de
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 bokningsbara 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.
Nyttjandegraden för de bokningsbara lokalerna under olika tider på dagen och olika veckor under
terminen är varierande. Tabell 4.1.2:1 redovisar beläggningsgraden i respektive intendenturområdes
bokningsbara lokaler. (Tentamensplatser debiteras per plats och ingår inte i denna redovisning.)
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Tabell 4.1.3:1 Lokalnyttjande av bokningsbara lokaler
KLOCKAN 8 – 12

KLOCKAN 12 -17

Bokningsbara
timmar

Bokade
timmar

Nyttjande
grad, %

Bokningsbara
timmar

Bokade
timmar

Nyttjande
grad, %

Biomedicinskt centrum

56 832

23 406

41,2

71 040

19 938

28,1

Blåsenhus

44 544

23 377

52,5

55 680

27 282

49,0

Campus Gotland

32 256

11 774

36,5

40 320

16 776

41,6

Engelska parken

35 328

14 189

40,2

44 160

18 015

40,8

Gamla torget

14 592

7 533

51,6

18 240

8 204

45,0

Lagerträdet

15 360

5 433

35,4

19 200

5 074

26,4

Observatoriet

16 896

7 757

45,9

21 120

8 931

42,3

Polacksbacken

51 456

23 417

45,5

64 320

24 777

38,5

Rudbecklaboratoriet

13 824

4 900

35,4

17 280

4 967

28,7

9 216

3 648

39,6

11 520

4 230

36,7

Område

Universitetshuset

Underlaget avser lokalbokningar för kalenderåret 2014. Perioden 9 juni-31 augusti räknas inga bokningsbara timmar.

Tabellen redovisar årsgenomsnittet, och nyttjandet kan vara mycket olika under olika perioder. I det
följande kommenteras detta närmare område för område och per lokaltyp.

BMC
Under de första veckorna på vårterminen är beläggningen god på föreläsningssalen med 300 sittplatser i BMC. Under den perioden är det även god beläggning på övriga föreläsningssalar. Följande
veckor går beläggningsgraden ned och ligger mellan 30-60 procent för att i slutet på vårterminen gå
upp något i de större salarna.
Lärosalarna ligger mellan 40-60 procent i beläggning nästan hela tiden, med undantag för ett par
toppar för salarna med sittplatser för 50 personer. Grupprummen ligger nästan hela tiden under
50 procent och vissa perioder in på terminen under 20 procent. Datorsalarna nyttjas sporadiskt mer
än 30 procent, men oftast ligger beläggningen under det.

Blåsenhus
Föreläsningssalarna i Blåsenhus har en topp i beläggningsgraden på 80 procent under den första
kursveckan, för att sedan gå ner kraftigt till 20 procent i början av februari. Beläggningsgraden
därefter ligger mellan 30-50 procent för resterande veckor.
Lärosalarna kommer knappt upp till 60 procents beläggning under första kursveckan för att sedan gå
ner på en 40 procentig beläggning. Grupprummen ligger nästan konstant på 70 procent utom första
kursveckan då det är något lägre. Datorsalarna har låg beläggning,10-30 procents beläggningsgrad.

Campus Gotland
Föreläsningssalarna har en ojämn beläggning, där topparna ligger på 80 procent för att sedan sjunka
till mellan 40-50 procent. Lärosalarna har en beläggningsgrad på 40-60 procent. Grupprummen
följer lärosalarna i beläggningsgrad. Datorsalarna har en dålig beläggning på cirka 10 procent, men
nyttjas fritt av studenterna under lediga tider.

Engelska parken
Föreläsningssalarna i Engelska parken har mycket hög beläggning, cirka 90 procent den första kursveckan. Efterföljande veckor går beläggningsgraden ner något, men ligger över 50 procent i princip
hela terminen. De mindre föreläsningssalarna ligger något lägre än de större.
Lärosalarna har en ganska konstant beläggning på 50 procent under höstterminen och 60 procent på
vårterminen, dock något lägre mot slutet av terminen. Grupprummen har ungefär samma kurva som
lärosalarna. Datorsalarnas beläggningsgrad ligger kring 20 procent, med undantag från någon
enstaka topp.
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Gamla torget
Gamla torget har mycket hög beläggning på alla salarna, nästan alltid över 50 procent och lärosalarna på 25 platser ligger kring 80 procent i beläggningsgrad. Grupprummens beläggning
fluktuerar kraftigt med topp på 80 procent för att sedan hamna på ett snitt på 40 procent.

Lagerträdet
Föreläsningssalarna inom Lagerträdet har aldrig riktigt hög beläggning. De kommer i princip aldrig
över 60 procent i beläggningsgrad och ligger generellt mellan 30-40 procent.
För lärosalarna är det större spridning på beläggningen under 10 procent till över 60 procent. De
mindre lärosalarna står generellt för den lägre beläggningsgraden. Grupprum samt datorsalar ligger i
medel kring 20 procents beläggningsgrad, med bara ett fåtal tillfällen med toppar strax över 70
procent i beläggning.

Observatoriet
Föreläsningssalarna inom Ekonomikum har mycket hög beläggning de första tre kursveckorna. De
har då en beläggningsgrad kring 80 procent. Dock nyttjas de mindre föreläsningssalarna något
mindre under terminen.
Lärosalarna har också en hög beläggning, men den fluktuerar ganska kraftigt vecka för vecka.
Grupprummen följer samma kurva som lärosalarna, men är oftast några procent lägre.

Polacksbacken
Föreläsningssalarna inom Polacksbacken har en beläggningsgrad på 40-60 procent i början av vårterminen, som sedan går ner en bit in på terminen för att sedan gå upp igen. Siegbahnsalen med 220
platser har dock en högre beläggning på 70-80 procent, medan de mindre ligger på 40-60 procent.
De större lärosalarna har en beläggningsgrad på omkring 60 procent, medan de mindre knappt når
över 50 procent. Datorsalarnas beläggning fluktuerar kraftigt, men nyttjas aldrig mer än cirka
40 procent någon vecka.
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4.2 Lokalareor och lokaltjänstkostnader
Följande tabell och diagram visar utvecklingen av universitetets lokaltjänstkostnader och lokalarea
sedan 2005. Angiven area gäller per sista december respektive år. Här ingår även area som är uthyrd
i andra hand till externa brukare, vilket omfattar cirka 12 800 m2 per sista december 2014. Vilket
motsvarar 25,5 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 4.2.1:1 Utveckling av lokalarea och lokaltjänstkostnad, mnkr.
Budgetår

LOA, m2

Lokaltjänstkostnad

Andel av totala
kostnader, %

2005

399 400

594,5

14,7

2006

388 400

591,2

14,2

2007

379 800

595,3

14,0

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

390 000

740,0

11,3

2015 prognos

*1

*1

Enligt halvårsbokslutets prognos för 2015
LOA = Lokalarea redovisas per 31 december
LTK = Lokaltjänstkostnad under året

Diagram 4.2.1:2 Utveckling av lokalarea och lokaltjänstkostnad i grafisk återgivning.
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4.3 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 381 700 m2 som ingår i universitetets förhyrning vid utgången av 2014 är 16 800 m2 tomma
lokaler dvs. 4,4 procent av beståndet. Under 2015-2016 ökar andelen tomma lokaler, se tabell 4.3:1.
Merparten av de tomma lokalerna finns sedan länge på BMC. En ytterligare ökning har dock skett
från 5 200 m2 under 2014 till 7 700 m2 2015. SLU har lämnat 1 500 m2 och även mindre externa
företag har sagt upp sina avtal för avflyttning under 2015. Vidare har interna verksamheter sagt upp
lokaler.
De tomma lokalerna i Engelska parken är i huvudsak sekundära källarlokaler, som aldrig kommer att
kunna nyttjas fullt ut. I och med beslutet om nedläggning av TSL vid årsskiftet 2015/2016 ökar
andelen tomma lokaler inom campusområdet med cirka 1 100 m2.
I kvarteret Lagerträdet har andelen tomma lokaler sjunkit, då flytten av Museum Gustavianums
föremålsarkiv från Husbyborg till Zoologen reducerade tomma lokaler med nära 1 000 m2. Den
prognostiserade minskningen under 2016 beror till största delen på evakueringslokaler för seminarierum i hus 9, då universitetshuset kommer att stängas under 2016.
Inom intendenturområdet Gamla torget ökar andelen tomma lokaler väsentligt under 2015. Detta är
konsekvensen av juristernas flytt till kv Munken hus 1- 3 med start våren 2015 samt flytten av
Juridiska biblioteket och Dag Hammarskjölds bibliotek till Regnellianum under senhösten 2015.
Efter att lokalprojektet ”Gamla torget, lokalanpassningar för statsvetenskap och studenter” är färdigställt återstår cirka 400 m2 tomma lokaler från och med 2017.
Inom intendenturområdet Campus Gotland har institutionen för speldesign flyttat till Björkanderska
2 under 2015 och ingen har hunnit flytta in i deras gamla lokaler. Administrationen kommer att
genomföra en större omflyttning och flytta till Studentcentrum och därmed sjunker andelen tomma
lokaler igen under 2016.
Tabell 4.3:1 Tomma lokaler lokalarea (LOA) och lokaltjänstkostnad (LTK), mnkr
Intendenturområde

A

Observatoriet

B

Gamla torget

2014

2015, prognos

2016, prognos

2

LOA m

LTK

LOA m2

LTK

1 400

2,0

1 500

2,6

1 500

2,2

LOA m2

LTK

100

0,1

4 500

4,0

4 500

7,5

2 600

3,0

2 300

3,0

3 400

4,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

C

Engelska parken

D

Uppsala linneanska trädgårdar

E

Blåsenhus

800

1,1

600

0,8

1 000

2,0

F

Lagerträdet

4 200

5,4

4 000

5,2

3 600

5,0

G

Biomedicinskt centrum

5 200

13,1

7 700

15,0

7 800

16,3

H

Polacksbacken

1 600

2,4

1 600

2,3

1 700

2,6

I

Campus Gotland

100

0,2

700

0,8

200

0,5

J

Rudbecklaboratoriet

900

1,7

100

1,2

700

0,9

Ö

Övriga inom Uppsala

0

0,2

0

0,0

0

0,0

16 800

29,2

23 000

35,0

24 500

41,6

Summa

1

A-Ö = hänvisning till översiktskarta sidan 11
1
Områden som ännu inte hänförts till något intendenturområde
LOA = Lokalarea redovisas per 31 december
LTK = Lokaltjänstkostnad under året
44

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNING 2016
2015-12-17

UFV 2015/1723

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 2014 har 90 kr/m2 debiterats och under
2015 debiteras 75 kr/m2 och 2016 prognostiseras hyresbortfallet till 116 kr/ m2.

4.4 Hyresvärdar
Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjning sker
istället genom inhyrning av lokaler. Per 2014-12-31 uppgick universitetets inhyrda lokalarea till
381 700 m2 fördelade på 20 hyresvärdar.
Tabell 4.4:1
Hyresvärdar

Akademiska Hus

Area m2

Andel %

281 300

73,7

Statens fastighetsverk

36 400

9,5

Uppsala Akademiförvaltning

27 500

7,2

Övriga fastighetsägare

36 600

9,6

381 700

100,0

Totalt

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

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

anpassning löper till 2021-01-31. Kostnaden för förtida lösen av tillägget 2018-08-31 är 148 tkr.
Polacksbacken, Ångströmlaboratoriet, etapp 1. Huvudavtal bundet till 2016-09-30. Tilläggs-

avtal för energibesparingsåtgärder löper till 2018-03-31. Kostnaden för förtida lösen av tillägget per
2016-09-30 är 155 tkr.
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Miljö, arbetsmiljö och säkerhet

5.1 Miljö
Universitetets ambition och generella miljömål för arbetet med lokalförsörjning är en strävan att
minska påverkan på den omgivande miljön samtidigt som anställda och studenter erbjuds en god
inomhusmiljö. Tillsammans skapar detta en långsiktigt hållbar verksamhet.
Genom att universitetet erbjuder anställda och studenter funktionella lokaler vid ”hållbara” campus
där det är enkelt och tydligt hur man kan göra miljöanpassade val, såsom att sortera avfall, köpa
klimatsmart mat, cykla eller ta buss till campus, styra belysning och ventilation så att onödig energianvändning undviks, kan själva upplevelsen av att vistas på campusområdet bli en del i universitetets
arbete med att utbilda personal och studenter för en hållbar utveckling.
Under 2015 har diskussioner mellan universitetet och Akademiska Hus påbörjats om kriterier och
målsättningar för arbetet med hållbara campus. Under våren har gemensamma träffar hållits för
universitetets ca 80 miljöombud för att inhämta verksamhetens tankar och synpunkter kring ämnet.
Målsättningen är att universitetet och Akademiska Hus gemensamt ska kunna fastställa målsättningar och visioner kring hållbarhet som i den takt det är möjligt ska vävas in i framtida projekt och
planer för campusutveckling.
I alla större om- och nybyggnadsprojekt inom universitetet upprättas ett miljöprogram. Programmet
ställer bland annat krav på energieffektivitet, att livscykelkostnad ska beaktas vid val av tekniska
lösningar, hushållning med material, miljöanpassning av materialval och utfasning av särskilt farliga
ämnen. Genom miljöprogrammet säkerställs att miljöhänsyn finns med såväl under planeringen och
själva byggprocessen som vid normal drift av den färdiga lokalen.
Från och med 2011 har kriterierna som ingår i certifieringssystemet Miljöbyggnad inkluderats i de
byggprojekt som Akademiska Hus genomför för universitetets räkning. Kriterierna i systemet är
uppställda för att ge en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Systemet
Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och
innehåller 15 kriterier som sammanfattas i områdena: energianvändning, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Den nybyggnad på BMC som färdigställdes 2014 för SciLifelab, Navet, är byggd och
certifierad enligt Miljöbyggnad silver. För de byggprojekt som idag är påbörjade, Segerstedthuset för
universitetsledningen och -förvaltningen och tillbyggnad på Rudbecklaboratoriet, är målsättningen
att byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver respektive Miljöbyggnad guld. Den tillbyggnad av Ångströmlaboratoriet som är under utredning planeras också byggas enligt
Miljöbyggnad silver.
I befintligt lokalbestånd har arbetet med energieffektiviseringar intensifierats. Frågan om att
producera egen el genom solceller har också börjat diskuteras. Drivkrafterna bakom detta är dels
universitetets målsättning att minska miljöbelastningen från verksamheten, dels ambitionen att
minska kostnaderna för användning av el, värme och vatten.
Under 2014 avslutades ett fyraårigt projekt för energieffektivisering på BMC. Målsättningen med
projektet var att till 2014 halvera fjärrvärmeanvändningen relativt 2005 års användning samt att
projektet skulle vara lönsamt redan från första året. De åtgärder som genomfördes inom ramen för
projektet var byte av ventilationsaggregat, luftflödesoptimering i kontorslokaler, åtgärder på
radiatorer, byte till närvaro- och dagsljusreglerad belysning i skrivrum, tilläggsisolering av yttertak
samt tätning runt fönster. När projektet summerades i början av 2015 kunde konstateras att målsättningarna uppnåtts. Det pågår diskussioner om att fortsätta arbetet med energieffektivisering på BMC
genom optimering av luftflöden i labblokaler, tilläggsisolera fönster genom montering av en extra
fönsterruta på insidan, fortsatt tilläggsisolering av yttertak samt installation av solceller på taket.
Under 2015 kommer universitetets första solceller installeras på Geocentrums tak. Beslut har också
tagits om solceller på Segerstedthusets tak. Ytterligare fastigheter där solceller diskuteras är i första
hand Ekonomikum, BMC samt den tillbyggnad av Ångströmlaboratoriet som är under utredning.
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Arbetet med effektivisering i befintliga lokaler och arbete med egen elproduktion kan förväntas bli
mer omfattande framöver i takt med stigande energipriser och ökade samhällskrav på planering för
en hållbar utveckling. Det ligger också i linje med universitetets miljöpolicy att medverka till en
hållbar samhällsutveckling.

5.1.1 Arbetsmiljö
Universitetet har som mål att erbjuda högklassiga lokaler att arbeta och studera i. Lokalerna ska uppfylla alla myndighetskrav som finns inom arbetsmiljöområdet, så att arbetsmiljön i varje om- och nybyggd lokal blir god. Hänsyn ska tas till den verksamhet som kommer att bedrivas och till inomhusmiljön redan i planeringsstadiet för att skapa de förutsättningar som behövs för en god arbetsmiljö.
Det handlar till exempel om att göra sunda materialval, planera så att akustiken i lokalerna blir bra
och att luftkvaliteten blir god.
Det miljöprogram, som tas fram av Akademiska Hus för de byggprojekt de utför för universitetets
räkning, innehåller bland annat kriterium för inomhusmiljö. Kriterierna syftar till att säkerställa att
inomhusmiljön blir bra och det innefattar till exempel områdena ljudmiljö, ventilation, fuktsäkerhet,
dagsljus, termiskt klimat och den omgivande yttre miljöns påverkan på inomhusmiljön.
I lokalprojekt som omfattar verksamhet där kemiska produkter och biologiska agens hanteras måste
de särskilda risker som är förknippade med detta beaktas. De krav på lokalernas utformning och
utförande som finns i tillstånd och lagstiftning ska uppmärksammas redan på utredningsstadiet av ett
lokalprojekt.

5.1.2 Strålskydd
I lokalprojekt ska hänsyn tas till de aspekter som följer av krav förenade med tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, tillståndsvillkor, miljöbalken, strålskyddslag och kärntekniklag samt
förordning och föreskrift. Regelverket ställer i vissa fall direkta krav på lokalernas utformning och
utförande, vilket bör uppmärksammas redan på utredningsstadiet. Därtill finns krav beträffande
driftsfasen och den slutliga avvecklingen av verksamheten. Avvecklingsprocessen kan omfatta såväl
material, lokaler, byggnader som mark.

5.2 Säkerhet och bevakning
Uppsala universitet har under 2015 slutit avtal med en ny leverantör av bevakningstjänster.
Uppdraget gick till Securitas Sverige AB.
Universitetet har numera ett gemensamt modernt integrerat säkerhetssystem, som effektiviserat den
löpande administrationen av passerkort och styrningen av tillträdet till lokalerna. Under 2013
inkorporerades även Campus Gotland i samma system. Under 2015-2016 kommer samtliga
passerkort att bytas ut från ett grått opersonligt kort till ett kort med foto, namn och tillhörighet.
Detta till följd av påvisade problem med obehöriga i lokalerna, stölder och skadegörelse. Det nya
passerkortet kommer att vara helt infört till hösten 2016.
Det systematiska brandskyddsarbetet genomgår under 2015-2016 en modernisering på universitetet.
Vi lämnar det analoga rapporteringsverktyget och siktar mot ett nytt digitalt verktyg i syfte att få
bättre kvalitet och ökad rapporteringsfrekvens på objekten. Vid om- och nybyggnation ska alla myndighetskrav som berör brandskydd uppfyllas så att säkerheten blir god och de förändringar som görs
läggas in i ritningarna i verktyget för det systematiska brandskyddsarbetet.
På medarbetarportalen finns ett antal riktlinjer som reglerar brandskydd, bevakning, larm- och
passersystem, verksamhetsförsäkring och fysiskt skydd av värdefullt forskningsmaterial m.m.
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5.3 Tillgänglighet
Enligt förordning 2001:526 har de statliga myndigheterna ett särskilt ansvar för genomförandet av
funktionshinderspolitiken. Statliga myndigheter ska vara ett föredöme och särskilt verka för att deras
lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgänglighet, Riv Hindren, ska vara vägledande för detta tillgänglighetsarbete. Myndigheten för delaktighet är sedan 2014 det nya namnet för Handisam.
Det finns en mängd kompletterande krav och riktlinjer till denna förordning som är viktiga att
beakta. Till exempel har den nya diskrimineringslagstiftningen, som trädde i kraft 1 januari 2015,
numera ett tillägg där bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering. FN:s deklaration om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning är också något som kommer påverka utformningen
av myndighetens krav framöver.
För att klara av det omfattande tillgänglighetsarbetet som behövs i Uppsala universitets lokaler, finns
sedan den 1 augusti 2014 en projektledare med särskild kompetens inom tillgänglighetsområdet
anställd. Projektledaren ska på heltid driva universitetets arbete med att förbättra tillgängligheten av
framförallt befintliga lokaler, men även vara en resurs på byggnadsavdelningen vid alla ny- och
ombyggnationer.
Satsningen sker inledningsvis under två år, men denna särskilda projektledarresurs kan behövas
under en längre period än så. Att ha en särskild resurs inom detta område har visat sig vara oerhört
värdefullt också i alla de stora ny- och ombyggnadsprojekt som pågår. Korrekta och prioriterade
tillgänglighetsbedömningar har inneburit både bättre tillgänglighet och sparat pengar. Vid alla nyoch ombyggnationer ska vi fullt ut efterleva de aktuella tillgänglighetskrav som finns och inte skapa
nya tillgänglighetsproblem.
Fokus vid ombyggnationer av befintliga lokaler kommer vara att prioritera åtgärder som ger störst
nytta. Exempel på konkreta tillgänglighetsåtgärder som kommer ske, till stor nytta för personer med
olika rörelse- och orienteringssvårigheter, är till exempel kontrastmarkeringar av trappnosar, pelare,
glasytor och förlängning av ledstänger i trappor. Andra vanliga åtgärder kommer vara omplacering
av befintliga dörröppnare, kortläsare och ombyggnation av tillgängliga toaletter och dess inredning
för att kraftigt förbättra användbarheten.
Sedan början av 2015 finns vid alla campusområden minst en trådlös/bärbar hörslinga som enkelt
kan användas i alla mindre grupprum och seminarierum. Målgruppen personer med hörselnedsättning och koncentrationssvårigheter kan via denna ljudförstärkning likvärdigt delta i olika typer av
möten.
Våren 2015 lanseras ett nytt skyltprogram för inomhusskyltning som tar hänsyn till de tillgänglighetskrav som gäller för kontrastval, punktskrift och teckenstorlek. Detta kommer under kommande
år ge en bättre orienterbarhet i våra byggnader. Under hösten 2015 kommer också en digital inomhusnavigeringslösning via dator/smartphone prövas på Universitetshuset. Om det faller väl ut, finns
planer på genomförande av systemet över alla campusområden under 2016-2017. En bättre orienterbarhet med genomtänkt skyltning och inomhusnavigering är till fördel för alla studenter oavsett
funktionsförmåga. Det bidrar också till bättre studier och mindre stress för såväl studenter som
personal ute på de olika campusområdena.
Finansieringen av tillgänglighetsåtgärderna kommer ske i huvudsak via hyrestillägg på 10 år för
respektive Intendentur. Kostnaden för respektive verksamhet blir därmed inte allt för belastande. I
viss utsträckning kommer det även bli egna investeringar från universitetets sida med kostnader för
räntor och avskrivningar.
Exakt kostnadsbild för alla tillgänglighetsåtgärder kommer klarna under senare delen av 2015, men
kostnaden bör halveras jämfört med tidigare uppskattning i lokalförsörjningsplanerna från 2009 och
2012. Detta på grund av en kvalificerad tolkning av myndighetskraven och prioritering av nyttan per
åtgärd.
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Det huvudsakliga målet med alla tillgänglighetsförbättringar är inte bara att leva upp till alla de tillgänglighetskrav vi har som myndighet. Genom åtgärdsförbättringarna kommer Uppsala universitet
också aktivt kunna profilera sig som ett av världens mest tillgängliga lärosäten. Därmed får vi en
rekryteringsfördel, när det gäller att attrahera oss rätt kompetens på den globala arenan.
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Konsistoriets beslut
Lokalförsörjning 2016
Lokalförsörjning 2016 är en revidering av lokalförsörjningsplan 2012.
Löpande ska lokalfrågorna och deras kostnadskonsekvenser för det närmaste verksamhetsåret hanteras inom ramen för universitetets årliga verksamhetsplanering.
Beslut:
- att godkänna redovisningen i plan för lokalförsörjning 2016
- att uppdra åt rektor att fortsätta planering i enlighet med vad som framgår av
lokalförsörjning 2016

50

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNING 2016
2015-12-17

UFV 2015/1723

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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