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Förord
Lokalförsörjning bör alltid planeras med ett långsiktigt perspektiv. Lokalprojekten är ofta fleråriga
och avtalstiderna ännu längre, ibland upp till 20 år. Brukstiderna för institutioner och andra enheter
räknas ofta i många decennier. Det är därför av största vikt att lokalerna är ändamålsenliga och
långsiktigt användbara i en föränderlig verksamhet.
Efter en omfattande satsning på förnyelse och expansion av lokalerna åren 1995-2004 och en därpå
följande konsolideringsfas med areaminskningar fram till 2009 tycks universitetet nu vara på väg in i
en ny fas av satsningar och areamässig expansion. Den slutsatsen måste man dra om man till de
lokalprojekt som redan är under genomförande adderar konsekvenserna av pågående utredningar och
anmälda behov.
Dels handlar det om utredningar av lokalprojekt som om de genomförs leder till utökad lokalarea
och ökade lokalkostnader, något som i huvudsak beräknas utfalla under 2015 och 2016 om nuvarande prognoser och tidplaner följs. Ökningen kan bli uppemot 30 000 kvadratmeter fram till och med
2016. Det motsvarar cirka 8 procent tillväxt jämfört med dagens dryga 360 000 kvadratmeter.
Dels handlar det om relativt stora ombyggnadsprojekt som utan att leda till väsentligt ökad lokalarea
ändå medför stora investeringar som i huvudsak finansieras genom hyrestillägg.
En grov uppskattning pekar mot att fastighetsägarnas investeringar under de närmaste 5 åren kan
komma att uppgå till 1 500-2 000 mnkr. De resulterande årliga lokalkostnaderna till följd av detta
kan bli i storleksordningen 150 mnkr.
Parallellt med fastighetsägarnas investeringar i projekten kommer universitetet att behöva göra egna
investeringar i inredning m.m. på totalt över 300 mnkr om alla projekt går till genomförande.
I Lokalförsörjningsplan 2009 konstaterades att de omfattande ny- och ombyggnadsåtgärderna under
de föregående åren hade lett till högre årliga lokalkostnader i absoluta tal, men att lokalkostnadernas
andel av de totala kostnaderna ändå hade minskat stadigt ända sedan 2001. Den utvecklingen har
sedan fortsatt, och lokalkostnadernas andel av totalen har aldrig varit så låg som dagens 12 procent.
Huvudförklaringarna till detta är två. Dels har institutionerna genomfört effektiviseringar i sitt lokalnyttjande parallellt med satsningar och höjning av lokalkvalitet. Dels är universitetet helt enkelt
mycket framgångsrikt. Verksamhetens omfattning och budgetomslutning har regelmässigt vuxit
snabbare än lokalkostnaderna. Äran för detta måste givetvis tillskrivas institutionerna och medarbetarna i första hand, men i någon mån måste även satsningarna på lokalerna sägas ha bidragit till
utvecklingen. Investeringar i funktionella verksamhetslokaler som t.ex. Ångströmlaboratoriet har
inte bara medfört kostnader, utan även förbättrat förutsättningarna för att bedriva framgångsrik
forskning och framstående utbildningsverksamhet. Säkerligen har detta också genererat forskningsanslag och attraherat såväl framstående forskare som välmotiverade studenter.
Med detta som bakgrund läggs nu Lokalförsörjningsplan 2012 som grund för det fortsatta arbetet
med universitetets lokalförsörjning.

Eva Åkesson
Lennart Ilke
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Förutsättningar för fysisk planering

I Lokalförsörjningsplanerna 2004 och 2009 fastlades följande förutsättningar, som gäller även
framgent för den fortsatta lokalplaneringen.
1. Uppsala universitet ska erbjuda attraktiva miljöer och lokaler för utbildning och forskning.
Stadsbildsmässigt, arkitektoniskt och funktionellt 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 lokaliseras i samlade områden, 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 fylla alla 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.

1.1 Strategiska råd
Det är av största vikt att lokalplaneringen både på den övergripande nivån och inom respektive
intendenturområde präglas av en strategisk helhetssyn, som sammanväger olika behov och intressen
på såväl kort som lång sikt.
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Lokalförsörjning

2.1 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. Planen bör uppdateras med tre års
intervall. Konsistoriet har tidigare beslutat om lokalförsörjningsplan 2004 och 2009.
Byggnadsavdelningen ansvarar på rektors uppdrag för den övergripande planeringen av etablering
av universitetets institutionsområden 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.
Lokalförsörjningsåtgärder som önskas genomförda för en institution eller motsvarande genomförs av
byggnadsavdelningen efter särskilt genomförandebeslut med uppgift om finansiering.
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.

2.2 Lokalkostnader
En institutions totala lokalkostnad består vanligtvis av tre kostnadsslag:

2.2.1 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.

2.2.2 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. Administrationen av dessa sker antingen centralt genom byggnadsavdelningens
lokalbokning eller vid intendenturorganisationen.
Bokningsbara lokaler har generellt ett alltför lågt genomsnittligt nyttjande under normala arbetstider.
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 för annan användning. Vid nybyggnadsprojekt bör man också vid dimensioneringen av de
nya lokalerna ta hänsyn till det existerande överskottet av befintliga undervisningslokaler. Det är
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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 undervisnings- och konferenslokaler 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. Om en lokal är bokad 50 procent är målet alltså inte att öka beläggningen till 100 procent
utan till 75 procent på årsbasis.
Nyttjandegraden för de bokningsbara lokalerna under olika tider på dagen och olika veckor under
terminen är varierande. Följande tabell redovisar beläggningsgraden i respektive intendenturområdes
bokningsbara lokaler. Tentamensplatser debiteras per plats och ingår inte i denna redovisning.
Tabell 2.2.2:1 Lokalnyttjande av bokningsbara lokaler
KLOCKAN 8 – 12
Område

Bokningsbara timmar

KLOCKAN 12 -17

Bokade
timmar

Nyttjandegrad, %

Bokningsbara timmar

Bokade
timmar

Nyttjandegrad, %

Observatoriet

16 000

7 371

46,1

20 000

8 480

42,4

Gamla torget

4 800

2 623

54,6

6 000

2 961

49,4

Engelska parken

36 800

14 681

40,4

46 000

18 789

40,8

Blåsenhus

49 600

14 485

29,2

62 000

15 967

25,8

Lagerträdet

16 800

5 726

34,1

21 00

5 420

25,8

Biomedicinskt centrum

57 600

21 136

36,7

72 000

18 179

25,3

Polacksbacken

52 000

18 604

35,8

65 000

18 845

29,0

9 600

3 528

36,7

12 000

4 118

34,3

12 000

4 646

38,7

15 000

4 958

33,1

Universitetshuset
Rudbecklaboratoriet

Underlaget avser lokalbokningar för kalenderåret 2011. Perioden 6 juni-28 augusti räknas inga bokningsbara timmar.

Tabellen redovisar emellertid 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 bra på föreläsningssalen med 300 sittplatser i BMC. Under den perioden är det även bra 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.
Lektionssalarna 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 beläggningsgrad på 70 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.
Lektionssalarna kommer knappt upp till 60 procents beläggning under första kursveckan för att
sedan gå ner på en 40 procentig beläggning. Grupprummen ligger nästan konstant mellan 4050 procent utom första kursveckan då det är något högre. Datorsalarna har dålig beläggning och
kommer bara ibland över 20 procents beläggningsgrad.
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Lagerträdet
Föreläsningssalarna inom Lagerträdet har aldrig riktigt bra beläggning. De kommer i princip aldrig
över 50 procent i beläggningsgrad utan ligger konstant mellan 30-40 procent.
För lektionssalarna är det mer spridning på beläggningen och det varierar från under 10 procent till
över 60 procent. De mindre lektionssalarna 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 50 procent i beläggning.

Ekonomikum
Föreläsningssalarna inom Ekonomikum har mycket bra beläggning de första tre kursveckorna. De
har då en beläggningsgrad kring 70 procent. Dock nyttjas de mindre föreläsningssalarna något
mindre under terminen.
Lektionssalarna har också en bra beläggning men den fluktuerar ganska kraftigt vecka för vecka.
Grupprummen följer samma kurva som lektionssalarna men är oftast några procent lägre.

Engelska parken
Föreläsningssalarna i Engelska parken har mycket bra 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.
Lektionssalarna har en ganska konstant beläggning på 50 procent under hela terminen dock något
lägre mot slutet av terminen. Grupprummen har ungefär samma kurva som lektionssalarna
Datorsalarnas beläggningsgrad ligger kring 20 procent med undantag från någon enstaka topp.

Gamla torget
Gamla torget har mycket bra beläggning på alla salarna, nästan alltid över 50 procent och lektionssalarna på 25 platser ligger kring 80 procent i beläggningsgrad.

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.
Det är högre beläggning på de större lektionssalarna inom Ångströmlaboratoriet än de mindre på
regementet. De större salarna har en beläggningsgrad på omkring 60 procent medan de mindre
knappt når över 40 procent. Datorsalarnas beläggning fluktuerar kraftigt, men nyttjas aldrig mer än
cirka 40 procent någon vecka.

2.2.3 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.
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.
Lokaltjänstkostnaderna debiteras månadsvis i förskott. Debiteringsunderlag samt uppgifter om lokaltjänstkostnad och area per rum inhämtas via GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem) av
behörig inom respektive institution.
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2.2.4 Kostnadsslag
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 universitetets hyresavtal innehåller bestämmelser om en uppräkning av hyran med 70 procent av KPI. En årlig höjning av KPI med t.ex. 2 procentenheter medför
därför, allt annat lika, en ökad kostnad med 1,4 procent. 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 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.

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.

Administration
Administrationspåslaget är ett bidrag till löne- och driftkostnader vid byggnadsavdelningen. Påslaget
finansierar främst projektledning och administration av externa och interna avtal. Under 2012 debiteras 33 kr/m2, vilket motsvarar 1,8 procent av total lokaltjänstkostnad Avdelningens kostnader täcks i
övrigt genom medel från gemensamma ändamål på samma sätt som för övriga avdelningar inom
universitetsförvaltningen.

Lokalvård
I detta kostnadsslag ingår, förutom kostnaden för själva lokalvården, även kostnader för förbrukningsartiklar som tvål, pappershanddukar m.m. Under 2012 debiteras 128 kr/m2 för ytor som städas.

Passerkontroll
Kostnader för drift och underhåll av passersystemet. Under 2012 debiteras 11 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 2012 debiteras 127 kr/m2.
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2.2.5 Lokalareor och lokaltjänstkostnader 1993/94 – 2012
De senaste 15-20 åren har en lång rad stora lokalprojekt genomförts med stora förbättringar av lokalkvalitet och arbetsmiljö som resultat. I absoluta tal har detta lett till högre årliga lokalkostnader; så
även per kvadratmeter. Ändå har lokalkostnadernas andel av totalen aldrig varit så låg som nu –
12,0 procent – efter att ha minskat konstant sedan kulmen med 15,5 procent år 2001.
En delförklaring till detta är att verksamheten alltmer har samlat sig i större campus och effektiviserat sitt lokalnyttjande. De senaste tio åren har lokalarean minskats med över 60 000 m2. En annan
viktig förklaring är att universitetets totala budgetomslutning har vuxit kraftigt, och snabbare än
lokalkostnaderna. Med andra ord: mera verksamhet per kvadratmeter och mera verksamhet per
lokalkostnadskrona.
Följande tabell och diagram visar utvecklingen av universitetets lokaltjänstkostnader och lokalarea
sedan 1993/94. Angiven area gäller per sista december respektive år. Här ingår även area som är
uthyrd i andra hand till externa brukare (Studenthälsan, SLU m.fl.), vilket omfattar cirka 14 200 m2
per sista december 2011. 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).
Tabell 2.2.5:1 Utveckling av lokalarea och lokaltjänstkostnad. Universitetet totalt.
Budgetår
m

1993/94
1994/95
1995/96
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 prognos

Lokalarea
index

2

331 500
338 900
346 900
375 800
389 400
411 300
424 300
424 700
423 300
418 600
402 500
399 400
388 400
379 800
371 700
361 100
363 500
365 400
360 600

100
102
105
113
117
124
128
128
128
126
121
120
117
115
112
109
110
110
109

Lokaltjänstkostnad
2
Index
kr/m , år

Mnkr

351,3
369,7
383,5
422,8
445,8
486,2
518,1
548,9
558,7
576,1
594,2
594,5
591,2
595,3
605,0
618,9
648,1
660,9
678,0

100
105
109
120
127
138
147
156
159
164
169
169
168
169
172
176
184
188
193

1 060
1 091
1 106
1 125
1 145
1 182
1 221
1 292
1 320
1 376
1 476
1 489
1 522
1 567
1 628
1 714
1 783
1 809
1 880

index

100
103
104
106
108
112
115
122
125
130
139
141
144
148
154
162
168
171
177

Andel av totala
kostnader, %

13,2
12,9
13,3
14,4
14,2
15,0
14,3
15,5
14,9
14,8
14,7
14,7
14,2
14,0
13,7
13,6
13,4
12,7
12,0

Indexkolumnerna är egna jämförelsetal och avser ej KPI eller annat kostnadsutvecklingsindex.
Lokalarea redovisas per 31 december

Diagram 2.2.5:2 visar i grafisk form utvecklingen av total lokalarea respektive lokaltjänstkostnad.
Här framgår att universitetet efter de omfattande ny- och ombyggnadsåtgärderna 1994–2004 med en
växande förhyrd area gick in i en konsolideringsfas med årliga areaminskningar fram till 2009 på
mellan 5 000 och 10 000 m2 och en utplanande kostnadskurva. Därefter har arean pendlat mellan
360 000 och 365 000 m2.
Att kostnadskurvan vände upp en aning 2009-2010 sammanhänger med den nya laboratoriebyggnaden (hus 20) i kv Lagerträdet och de nya lokalerna i kv Blåsenhus för lärarutbildning, pedagogik
och psykologi m.fl. samt motionsanläggningen Campus 1477.
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Diagram 2.2.5:2 Utveckling av lokalarea och lokaltjänstkostnad i grafisk återgivning.
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2.2.6 Tillfälliga förhyrningar
Byggnadsavdelningen ansvarar för den långsiktiga lokalförsörjningen, som normalt sker genom
fleråriga hyresavtal. De kostnadsuppgifter som redovisats i föregående avsnitt 2.2.5 avser de lokaler
som anskaffats och administreras på detta sätt.
Därutöver förhyr institutioner och motsvarande genom korttidsförhyrning lokaler för konferensverksamhet och liknande. Förhyrningar av detta slag är att hänföra till s.k. tillfälliga förhyrningar, som i
årsredovisningen redovisas tillsammans med kostnaderna för långsiktiga förhyrningar under
rubriken ”Kostnad för lokaler”. De i årsredovisningen angivna kostnaderna är därför något högre än
beloppen i lokalförsörjningsplanen.
Kostnaderna för tillfälliga förhyrningar under åren 2009-2011 visas i tabell 2.2.6:1 med fördelning
på berörda vetenskapsområden respektive Övriga verksamheter. En stor del av kostnaderna inom
Övriga verksamheter för 2009 härrör från Internationella kansliets inhyrning av bostäder för utbytesstudenter och gästforskare. Bostäderna hyrs ut till inresande studenter och forskare och genererar
motsvarande avgiftsintäkter. Från och med 2010 hanteras detta via Akademihotellet AB, vilket
förklarar varför kostnaderna (brutto) för universitetets tillfälliga förhyrningar är väsentligt lägre för
2010–2011 än 2009.
Tabell 2.2.6:1 Tillfälliga förhyrningar. Kostnader (tkr) åren 2009-2011. Fördelning på vetenskapsområden/motsv.
Vetenskapsområde/motsvarande

2009

Humanistisk-samhällsvetenskapligt
Medicinsk-farmaceutiskt vetenskapsområde
Teknisk-naturvetenskapligt vetenskapsområde

2010

2011

941

710

739

8 432

7 519

9 710
2 225

1 334

1 241

Övriga verksamheter

17 300

3 274

3 019

Totalt

28 006

12 744

15 693
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2.3 Investeringar i lokalprojekt
Nybyggnadsprojekt och ombyggnader genererar investeringar på fastighetsägarsidan. Universitetet
bär normalt kostnaderna för dessa i form av hyra. I vissa fall kan ombyggnader delvis finansieras
med en direktbetalning från universitetets sida, varvid beloppet normalt avskrivs på 10 år.
Utöver dessa fastighetsrelaterade investeringar har universitetet normalt en egen projektbudget
avseende egna utgifter för utredningar, flyttning och evakuering samt investeringar i inredning,
tele/datanät, skyltning, passersystem och säkerhet m.m. I enlighet med ovanstående kan här även
ingå vissa ombyggnadskostnader.
Under projekttiden bokförs dessa utgifter på ett projektkonto som pågående nyanläggning. Byggnadsavdelningen ansvarar för ekonomiadministrationen under pågående lokalprojekt fram till det
ekonomiska projektavslutet, som innebär att kostnaderna omförs till anläggning på berörd institution
eller motsvarande och avskrivningarna aktiveras.
Universitetsgemensam finansiering, som är det normala i större lokalprojekt, innebär att de årliga
avskrivningskostnaderna täcks med forsknings- och utbildningsanslag avsatta av konsistoriet i
verksamhetsplanen för Uppsala universitet så länge avskrivningen pågår. Normalt tillämpas 10 års
avskrivningstid på allt utom flyttkostnader, som skrivs av på 5 år.
Någon utbetalning av projektmedel sker ej under pågående lokalprojekt. Detta innebär att kreditivkostnader uppstår under projekttiden i form av interna räntekostnader på upparbetade kostnader.
Även dessa räntekostnader budgeteras och ingår i projektbudgeten. Nuvarande internränta fastställdes kvartal tre 2011 till 1,8 procent.
Kapitalkostnader för avslutade och pågående lokalprojekt redovisas i tabell 4.2:2 på sidan 44 och i
bilaga 2 och 3 i universitetets verksamhetsplan för 2013.

2.4 Fastighetsägare
Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjning sker
istället genom inhyrning av lokaler. Per 2011-12-31 uppgick universitetets inhyrda lokalarea till
365 400 m2 fördelade på 18 fastighetsägare enligt nedanstående tabell.
Tabell 2.4:1
Fastighetsägare

Akademiska Hus

Area m

2

Andel %

272 500

74,6

Statens fastighetsverk

35 200

9,6

Uppsala Akademiförvaltning

26 100

7,1

Övriga fastighetsägare
Totalt

31 600

8,7

365 400

100,0

Utöver ovan nämnda inhyrningar finns ett 80-tal mindre arrende- och lokalavtal med olika markägare för seismologiska stationer med mätutrustning.

2.5 Äganderätten till vissa fastigheter
I samband med förändringen av statens fastighetsförvaltning i början av 1990-talet uppstod frågan
om äganderätten till vissa donationsfastigheter som brukades av Uppsala universitet och som dittills
förvaltats av Byggnadsstyrelsen.
Fastigheterna hänfördes tills vidare till Statens fastighetsverk enligt statsmakternas beslut. Enligt
universitetets uppfattning tillhörde dock flera av fastigheterna stiftelser som förvaltades av Uppsala
Akademiförvaltning och borde alltså överföras till dessa.
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Efter många års prövning, inbegripet granskning av Justitiekanslern och stämning av staten, har
ägandet avgjorts för de flesta av de aktuella fastigheterna, i de flesta fall till universitetets och
stiftelsernas fördel.
För ej avgjorda ärenden återstår i något fall ställningstagande från universitetet om stiftelsebildning.
I samtliga fall gäller ägandefrågan enbart ägandet till marken. På flera av fastigheterna finns byggnader som uppförts med statliga (ej stiftelsernas) medel. En reglering av dessa förhållanden kan ske
först då äganderätten till marken fastställts.
De fastigheter som är eller varit föremål för utredning redovisas med aktuell status i tabell 2.5:1.
Tabell 2.5:1
Beteckning

Benämning

Status

Ägare

Dragarbrunn 4:7

Linnéträdgården

Ej avgjort

Evensås 1:10, 1:38,
1:49

Klubbans biologiska station

Avgjort

Fjärdingen 1:9

Universitetsparken

Ej avgjort

Fjärdingen 22:1A

Konsistoriehuset

Ej avgjort

Fjärdingen 29:3

Regnellianum

Avgjort

Gustavianska stift. vid Uppsala Akademi

Fjärdingen 30:3

Munken

Avgjort

Gustavianska stift. vid Uppsala Akademi

Husbyborg 1:81, 6:6

Högspänningsforskning

Avgjort

Staten

Hällby 7:7

Hällbyobservatoriet

Avgjort

Gustavianska stift. vid Uppsala Akademi

Kvista 1:4, 2:5

Kvistabergs observatorium

Avgjort

Nils Tamms stiftelse

Kåbo 14:3, 14:4

Kemikum

Avgjort

Stiftelsen åkerlottsfonden

Kåbo 15:1

Carolina Rediviva

Ej avgjort

Kåbo 25:1

Botaniska trädgården

Ej avgjort

Kåbo 34:12

Lagerträdet

Avgjort

Kåbo 5:1

F.d. växtbiologiska inst

Ej avgjort

Luthagen 62:4

Observatorieparken

Avgjort

Gustavianska stift. vid Uppsala Akademi

Luthagen 62:7

Observatoriet (Ekonomikum)

Avgjort

Stiftelsen åkerlottsfonden

Marsta 5:3

Meteorologisk station

Avgjort

Gustavianska stift. vid Uppsala Akademi

Norra Malma 1:1, 1:4

Erkenlaboratoriet

Avgjort

Malménska studiestiftelsen

Ölands Skogsby 7:12

Ekologiska stationen

Avgjort

Staten

Uppsala Akademiörvaltning KB

Stiftelsen åkerlottsfonden

2.6 Miljö, arbetsmiljö och säkerhet
2.6.1 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.
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.
11

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2012

2012-06-14

UFV 2012/879

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
miljöbyggnad 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. För de byggprojekt som idag är påbörjade, ny förvaltningsbyggnad och ny
byggnad för SciLifeLab, är ambitionen att byggnaderna ska uppnå nivån Miljöbyggnad silver, vilket
är mellannivån i systemet som består av brons, silver och guld.
I befintligt lokalbestånd har arbetet med energieffektiviseringar intensifierats. Drivkrafterna bakom
detta är dels universitetets målsättning att minska miljöbelastningen från verksamheten, dels ambitionen att minska kostnaderna för användning av el, värme och vatten. Arbetet med effektivisering i
befintliga lokaler 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.

2.6.2 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.

2.6.3 Säkerhet och bevakning
Uppsala universitet har under 2011 slutit avtal med en ny leverantör av bevakningstjänster.
Uppdraget gick till Securitas Sverige AB.
Utbytet av universitetets larm-och passersystem är genomfört. Universitetet har numera ett gemensamt modernt integrerat säkerhetssystem, Integra, som effektiviserat den löpande administrationen
av passerkort och styrningen av tillträdet till lokalerna.
Universitetets lokaler ska hålla en hög nivå på det byggnadstekniska brandskyddet för att skydda liv
och egendom. Vid om- och nybyggnation ska alla myndighetskrav som berör brandskydd uppfyllas
så att säkerheten blir god. Dock är nivån på brandskyddet inte alltid automatiskt tillfredställande
trots att det uppfyller myndigheters minimum krav. I lokaler med höga egendomsvärden bör förhöjd
nivå på det tekniska brandskyddet eftersträvas dvs. överstiga minimumkraven efter egen
ambitionsnivå för att säkerställa korrekt skyddsnivå för egendomen.
Säkerhetsenheten har under 2012 tagit fram ”Riktlinjer för egendomsskydd: byggnadstekniskt
skydd”. Riktlinjerna ska fungera som underlag för planering av mekanisk och fysisk säkerhet i
byggnader vid ny- och ombyggnation för att få ett balanserat och kostnadseffektivt skydd.
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2.6.4 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.

2.7 Tillgänglighet för funktionshindrade
Statliga myndigheter har högre krav på tillgänglighet än vad lagstiftningen generellt kräver. Grunden
för detta lades i förordning (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för genomförande av
handikappolitiken. Som stöd för myndigheternas arbete med dessa frågor har en särskild myndighet
etablerats som heter Handisam.
Universitetet har i Tillgänglighetsplan 2007-2009 respektive 2011-2012 fastslagit att människor med
funktionshinder ska kunna arbeta och bedriva studier på lika villkor som andra.
Uppdraget för varje myndighet är att inventera samtliga lokaler och åtgärda brister. För hela universitetet kan de samlade kostnaderna för erforderliga åtgärder komma att uppgå till över 150 mnkr.
Huvuddelen av kostnaderna bör betalas via hyrestillägg till respektive fastighetsägare, och det kan då
handla om över 15 mnkr per år under ett antal år beroende på återstående avtalstid och fastighetsägarens förhållningssätt vad beträffar fördelning av kostnadsansvar.
Tillgänglighetsarbetet har påbörjats med en inventering som följer Handisams inventeringsmall och
där återstår i stort sett bara Biomedicinskt centrum (BMC). Universitetet förhyr cirka 18 000 rum
och inventeringarna indikerar att över 120 000 anmärkningar ska åtgärdas. De allra flesta anmärkningarna är av enkel art, som t.ex. skyltar eller kontrastmarkeringar o.d. men ändå av avgörande
betydelse för dem som de är avsedda för. Många anmärkningar avser belysning och dörrmiljöer. Ett
mindre antal punkter är också tyngre och mera kostsamma att åtgärda. Det kan t.ex. gälla hissar som
är för små eller helt saknas.
För att klara av det omfattande arbetet med anpassningsåtgärder krävs ökade projektledarresurser
under åtminstone ett par år. Detta är särskilt tydligt i dagens situation med en rad stora lokalprojekt
aviserade från vetenskapsområdenas sida. Samtidigt bör sägas att nybyggnad av lokaler som ersättning för äldre byggnader i sig ger utmärkta förutsättningar att lösa tillgänglighetsbrister. Det gäller
t.ex. en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet för överflyttning av Institutionen för informationsteknologi från regementsområdet.
Hittills vidtagna åtgärder för att avhjälpa tillgänglighetsbrister har dels skett genom särskilda tillgänglighetsprojekt (Ekonomikum och Universitetshuset), dels i samband med pågående ombyggnader för verksamheten (BMC och tentamenslokaler), men också genom nybyggnadsprojekt som
Blåsenhus. Åtgärder planeras i samverkan med berörda fastighetsägare, främst Akademiska Hus och
Statens fastighetsverk som tillsammans står för när 85 procent av universitetets lokalbestånd.
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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 per 2011-12-31 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 framtida utbyggnadsmöjligheter och 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 framgår av översiktskartan på nästa sida.
En sammanställning av samtliga områdens lokaltjänstkostnader, tomma lokaler, investeringar m.m.
redovisas i kapitel 4.
En utförligare beskrivning och sammanställning av utbyggnadsmöjligheter redovisas i kapitel 5.
Tabell 3:1 Fördelning av lokalarea (LOA) 2011-2014 per 31 december
Intendenturområde

2011
LOA m

2

2012
%

LOA m

2

2013
%

LOA m

2

2014
%

LOA m

2

%

A

Observatoriet

25 300

6,9

25 300

7,0

25 300

7,0

25 300

7,0

B

Gamla torget

14 500

4,0

14 500

4,0

16 000

4,4

16 000

4,4

C

Engelska parken

40 400

11,0

40 400

11,2

41 400

11,4

41 400

11,4

D

Uppsala linneanska trädgårdar

7 000

1,9

7 000

1,9

7 000

1,9

7 200

2,0

E

Blåsenhus

23 700

6,5

23 700

6,6

23 700

6,6

23 700

6,5

F

Lagerträdet

41 500

11,4

41 600

11,5

41 400

11,4

40 200

11,1

G Biomedicinskt centrum

74 800

20,5

74 800

20,8

76 700

21,2

79 000

21,7

H

72 200

19,8

72 200

20,0

73 500

20,3

73 500

20,2

Polacksbacken
Rådhuset i Gävle

1 700

0,5

1 700

0,5

-

-

-

-

Ö Övriga inom Uppsala

64 300

17,5

59 400

16,5

57 100

15,8

57 100

15,7

365 400

100,0

360 600

100,0

362 100

100,0

363 400

100,0

Summa

A-Ö = hänvisning till översiktskarta sidan 15

Högskolan på Gotland
Beslut om hemställan till regeringen om samgående togs 19 april i Uppsala universitets konsistorium
och styrelsen för Högskolan på Gotland. Ett samgående innebär att verksamheten på Gotland blir en
del av Uppsala universitet från och med 2013-07-01. Planen är att Högskolan på Gotland blir
universitetets ”Campus Gotland” och i princip kommer att fungera som ett intendenturområde.
Lokalerna på Gotland ingår tills vidare inte i ovanstående tabell. Formerna för lokalhanteringen är
ännu inte utredd.
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Observatoriet
Total lokalarea 25 300 m2
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Utbyggnadsmöjlighet

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

Utredningar
Inga pågående.

Lokalprojekt
Musikum. Lokal- och tillgänglighetsanpassning

Musikum har varit i stort behov av en yttre och inre renovering. Den utvändiga renoveringen av
fasad och tak genomfördes hösten 2011. Den invändiga renoveringen och ombyggnaden, samt
tillgänglighetsanpassningen i de publika delarna, pågår våren 2012 och avslutas till 2012-06-01.
Beslut om genomförande RS 2011-07-05 och RS 2012-02-07, universitetets investering 2 300 tkr.
Finansieras via reservfonden.
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Förändringar
Juridiska institutionen har utökat sin förhyrning för sina omedelbara behov med hus 1 i kv Observatoriet och från hösten 2012 även hus 12. Ekonomikum bedöms ha ett högt lokalutnyttjande och de
lokaler som iordningställs för juridiska institutionen kan i framtiden utgöra expansionsutrymme för
institutionerna i Ekonomikum.

Utredningsbehov
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 600 m2 tomma lokaler inom Observatoriet, vilket motsvarar 2,5 procent
av den totala lokalarean.

Utbyggnadsmöjligheter
Utbyggnadsmöjligheterna i kvarteret är i södra respektive norra änden av Ekonomikum. Det senare
skulle innebära att nuvarande markparkering måste ersättas med parkeringsgarage under mark.
Totalt 10-15 000 m2.
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Total lokalarea 14 500 m2

Intendenturområdet Gamla torget omfattar lokaler i kv Torget och kv Rådhuset på vardera sidan
av Gamla torget samt Skytteanum i kv Domen samt Oxenstiernska huset i kv S:t Erik. Till
området kopplas även de lokaler i kv Munken som från 2013 hyrs för Institutet för bostads- och
urbanforskning, IBF. Inom området bedrivs i huvudsak verksamheter med inriktning mot juridik och
samhällsvetenskap.
Juridiska biblioteket och Dag Hammarskjöldbiblioteket inryms i kv Torget. Lokalerna i kv Torget
togs i bruk 1987-1992 i olika etapper.
Lokalerna i kv Rådhuset inhyrdes ursprungligen 1992 och har senare utökats något. 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.
Under 2011 utökades området med mindre inhyrningar på Svartbäcksgatan 8 och Gamla torget 5.
Hyresvärdar: Skytteanska stiftelsen, Uppsala Akademiförvaltning, Vasakronan

Utredningar
Intendenturområde Gamla torget. Lokalutredning
På grund av utökad verksamhet pågår en
lokalbehovsutredning för verksamheterna
inom Gamla torgets intendenturområde.
Uppdraget är att se över anpassningsmöjligheter av befintliga förhyrningar
samt finna ytterligare lokaler i anslutning
till nuvarande. Uppdraget består i att
finna lösningar både kortsiktigt och
långsiktigt. Som ett delprojekt i den långsiktiga lösningen har det påbörjats en
utredning om möjligheten att låta inrymma del av juridiska institutionens
lokalbehov i kv Munken, utöver de
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befintliga lokalerna i Oxenstiernska huset och vid Gamla torget. Resultatet av utredningen, som
primärt är en inplaceringsstudie, kommer att redovisas under juni 2012.
Förutsatt att utredningen visar på goda förutsättningar för fortsatt planering av lokaler i kv Munken
måste även lokalerna i Oxenstiernska huset och vid Gamla torget studeras närmare för att klargöra
effekterna inom befintliga lokaler och eventuella behov av omflyttningar. Hit hör även att ta fram en
åtgärdsplan för tillgängligheten i enlighet med Handisams riktlinjer.
För att åstadkomma en långsiktigt hållbar situation måste även arbetsmiljö och utrymningssäkerhet
för anställda och studenter ses över.
Beslut om utredning RS 2012-03-06

Lokalprojekt
Kv Munken. Nya lokaler för Institutet för bostads- och urbanforskning, IBF

IBF kommer att flytta från Gävle till
Uppsala. Deras nya lokal blir hus 4 det s.k.
gårdshuset, i kv Munken. I huset har
tidigare kulturantropologen och psykologi
verkat. Akademiförvaltningen bygger om
och anpassar huset för IBF:s verksamhet
och i enlighet med tillgänglighetskraven för
statliga myndigheter. Ombyggnad beräknas
vara klar i december 2012. Därefter inreds
lokalerna och inflyttning sker under
februari/mars 2013.
Total lokalarea är ca 1 500 m2.
Beslut om genomförande RS 2011-09-12,
universitetets investering 5 000 tkr

Förändringar
Juridiska institutionen har utökat sin förhyrning med hus 1 och från hösten 2012 även hus 12 i
intendenturområdet Observatoriet.
IBF:s nya lokaler i kv Munken kommer att administreras från intendenturområdet Gamla torget.

Utredningsbehov
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap undersöker om delar av Juridiska bibliotekets/Dag Hammarskjöldbibliotekets lokaler kan anpassas för att tillgodose studenternas behov av
läsplatser. Studenterna efterfrågar även utrymmen för tillredning och förtäring av medhavd mat.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 100 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 0,6 procent av den
totala lokalarean.

Utbyggnadsmöjligheter
Möjligheterna att bygga något nytt i nära anslutning till befintliga lokaler får betraktas som närmast
obefintliga. Någon möjlighet att tillförhyra ytterligare lokaler för en expanderande verksamhet är
tänkbara, men förhållandevis dyra och svåra att realisera. Därav utredningen om kv Munken enligt
ovan.
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Total lokalarea 40 400 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 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.
Från januari 2013 utökas intendenturområdet med några lokaler i Botaniska trädgården.
Hyresvärd:

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

Utredningar
Engelska parken. Nybyggnad skrivrum och undervisningslokaler

På grund av ökande behov av skrivrum och undervisningssalar utreds sedan början av 2012 en nybyggnad inom området, som även skulle inkludera den
sedan länge önskade Humanistiska teatern, en hörsal
med speciell utformning med bl.a. motstående gradänger och omfattande AV-teknik. Den plats som
studeras är gården mellan hus 1, 2 och 4, som skulle
komma att sammanbindas av en ny byggnad.
Samtliga större byggnader i kvarteret skulle därmed
bli förbundna med invändig kommunikationsväg.
Den preliminära systemhandling som tidigare tagits
fram för den Humanistisk teatern ingår i underlaget
för den fortsatta utredningen.
Beslut om utredning RS 2011-12-20.
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Botaniska trädgården, hus 1-2
I Botaniska trädgården bygger
Statens fastighetsverk om lokaler
i hus 1 och 2, som tidigare
nyttjats av fysiologisk botanik.
Huvuddelen av lokalerna
kommer att hyras av Nordiska
Afrikainstitutet (ej universitetets
verksamhet). Återstående lokaler
kommer att förhyras för Engelska
parkens behov av skrivrum.
Inflyttning januari 2013.
Hyresavtal tecknat fr.o.m. 2013-01-01

Lokalprojekt
Inga pågående.

Förändringar
Skandionkliniken (en nationell anläggning för cancerbehandling med protonterapi) beräknas stå klar
att ta emot patienter under 2015. Till följd av detta kommer verksamheten vid The Svedberglaboratoriet att ha minskade lokalbehov från 2016. Cyklotronhallen kommer att ta längst tid att tomställa.
Preliminärt har antagits att lokalerna kan vara friklassade först under 2018. Avvecklingen kommer
att medföra kostnader för sanering. Huruvida universitetet ska lämna lokalerna eller kan finna någon
annan användning av lokalerna, t.ex. utökade bokdepåer, är idag oklart.
The Svedberglaboratoriet ligger organisatoriskt under rektor.

Utredningsbehov
Ett arbetsmiljöproblem med överhörning från musiksalarna behöver åtgärdas.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 2 400 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 6,0 procent av
den totala lokalarean. Till stor del ligger dessa i källarplan, och är svåra att använda fullt ut.

Utbyggnadsmöjligheter
Akademiska Hus har i samråd med byggnadsavdelningen tagit fram ett förslag till campusplan för
kvarteret med redovisning av utbyggnadsmöjligheter. Det framstår emellertid som oklart om alla
redovisade möjligheter är rimliga att realisera.
Totalt 5-10 000 m2
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Uppsala linneanska trädgårdar

Total lokalarea 7 000 m2

Intendenturområdet Uppsala linneanska trädgårdar omfattar:
Linnéträdgården i kv Örtedalen, med bl.a. Orangeriet (hus 1) och Linnémuseet (hus 2).
Inför Linnéåret 2007 uppfördes en tillfällig paviljong som servicebyggnad för besökare.
Café anordnades i samverkan med intilliggande hotell Linné.
Botaniska trädgården med Linneanum (hus 3) i kv Botaniska trädgården, med bl.a. Linnésalen
och Thunbergssalen. Linneanum restaurerades inför Linnéåret 2007. Norra flygeln brukas av Kollegiet för samhällsforskning (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).
Prefektvillan (hus 4) i Botaniska trädgården. Togs i bruk hösten 2011 av Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) efter total renovering av Statens fastighetsverk. Total lokalarea 720 m2.
Linnés Hammarby i Danmarks socken utanför Uppsala 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.

Utredningar
Blåsenhus. Botaniska trädgården. Nytt växthus
Förslag till nytt växthus i anslutning till befintliga växthus är framtaget av Statens fastighetsverk.
Beslut om utredning RS 2011-08-30, universitetets utredningskostnad 300 tkr
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Linnéträdgården. Servicebyggnad
Tillfälligt bygglov för befintlig paviljong
har förlängts. På uppdrag av Statens
fastighetsverk och universitetet har det
utarbetats en förslagsskiss avseende ny
servicebyggnad för besökare. Arbete med
ny detaljplan pågår. Den nya servicebyggnaden beräknas vara färdig våren
2014.
Beslut om utredning RS 2010-02-09,
universitetets utredningskostnad 250 tkr

Lokalprojekt
Blåsenhus. Botaniska trädgården. Café Victoria.
Renovering och lokalanpassning pågår. Klart till sommaren 2012.
Beslut om genomförande RS 2010-02-09, universitetets investering 350 tkr (finansieras av intendenturområdet)

Utredningsbehov
Kv Blåsenhus. Trädgårdsvillan. Renovering och lokalanpassning
Botaniska trädgårdens personalutrymmen är i dåligt skick och i behov av renovering samt anpassning för verksamheten. Vissa förstudier har gjorts med avseende på tillgänglighet, underhåll och
funktioner. Statens fastighetsverk har genom arkitekt lämnat skissförslag. Utredningsbeslut saknas.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns inga tomma lokaler inom trädgårdarna.

Utbyggnadsmöjligheter
Finns ej i nämnvärd utsträckning utöver vad som utreds enligt ovan.
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Total lokalarea 23 700 m2

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 bl.a. Tropiska växthuset som
finns i kvarteret hör till Uppsala linneanska trädgårdar.
Hyresvärd: Akademiska Hus

Utredningar
Kv Plantskolan. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad
Universitetsförvaltningens lokalsituation har utretts i olika skeden de senaste tio åren, men är sedan
2009 inne i en intensivare fas som pekar mot genomförande inom de närmaste åren. 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 har fått illustrationer av fasader och byggnadsvolym som underlag för det arbete med ny
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detaljplan som pågår parallellt. Genomförandebeslut beräknas fattas hösten 2012. Ibruktagande av
byggnaden kan ske tidigast hösten 2015.
Beslut om utredning RS 2009-12-22

Lokalprojekt
Inga pågående.

Förändringar
På grund av utökade lokalbehov inom Blåsenhus har föreslagits att Avdelningen för uppdragsutbildning (AUU) flyttar till andra lokaler i närområdet under juni 2012. På längre sikt planeras AUU in i
det nya förvaltningshuset i kv Plantskolan.

Utredningsbehov
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap har aviserat ett behov av fler skrivrum och
ytterligare en stor undervisningslokal i Blåsenhus.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 900 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 3,6 procent av den
totala lokalarean.

Utbyggnadsmöjligheter
Utbyggnadsmöjligheterna i detta för universitetet centrala läge är mycket stora och kommer att räcka
för lång tid framåt:
- kv Plantskolan
- kv Blåsenhus
Totalt

5-10 000 m2
65 000 m2

utöver den planerade förvaltningsbyggnaden

70-75 000 m2 ovan mark.

Detta innebär en minskning i relation till föregående Lokalförsörjningsplan, vilket beror på att den
södra delen vid Artillerigatan avsatts till studentbostäder.

25

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2012

2012-06-14

F

Lagerträdet

UFV 2012/879

Total lokalarea 41 500 m2
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Utbyggnadsmöjlighet

Intendenturområdet Lagerträdet omfattar:
Geocentrum i kv Blåsenhus. 1997 färdigställdes en genomgripande renovering och tillbyggnad av
Geocentrum för att samlokalisera samtliga avdelningar inom institutionen för geovetenskaper.
Senare har även tillkommit Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD).
Total lokalarea cirka 9 600 m2.
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i kv Lagerträdet skapades genom omfattande om- och tillbyggnader 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 29 600 m2.
Utanför Uppsala. Till intendenturområdet hör även Klubbans biologiska station (Fiskebäckskil)
med 1 200 m2, Norr Malma fältstation med Erkenlaboratoriet (Norrtälje) med 1 100 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.

Utredningar
Museum Gustavianums lokaler i Husbyborg (föremålsarkivet) kommer att behöva lämnas. En flytt
till lokaler i Zoologen (hus 1) utreds.

Lokalprojekt
Inga pågående.
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Förändringar
Hus 18 saknar brukare och hyresavtalet har sagts upp av universitetet. Avgår 2014-05-31 om inga
nya behov uppkommer innan dess.

Utredningsbehov
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet eftersträvar förändringar med utgångspunkt i en
genomtänkt strategisk plan för intendenturområdet.
Lokalsituationen vid studentförläggningen vid Klubbans biologiska station behöver utredas.
Byggnaden är i akut behov av renovering och hyresvärden Uppsala Akademiförvaltning har
föreslagit att byggnaden rivs och ersätts med en vinterbonad förläggning med fler boendeplatser.
Förslaget skulle göra det möjligt att bedriva utbildning på Klubban även under vintern.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 5 500 m2 tomma lokaler inom området, vilket motsvarar 13,3 procent av
den totala lokalarean. De tomma lokalerna kommer att minska med cirka 1 200 m2 om och när hus
18 lämnas under 2014 alternativt tas i bruk på nytt. En eventuell flytt av Museum Gustavianums
föremålsarkiv från Husbyborg till Zoologen kan reducera tomma lokaler med nära 1 000 m2,

Utbyggnadsmöjligheter
I kvarteret finns främst två mindre utbyggnadsmöjligheter kvar, dels i sydvästra hörnet vid Kåbovägen, dels öster om f.d. Limnologen (hus 10) i anslutning till huvudinfarten till kvarteret.
Totalt mellan 4 000 och 8 000 m2.
En rivning av den f.d. limnologibyggnaden har också aviserats som en möjlighet, vilket skulle kunna
ge ytterligare cirka 5 000 m2.
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Biomedicinskt centrum
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Utbyggnadsmöjlighet

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. Parallellt pågår stora energibesparingsåtgärder.
BMC hyser numera verksamheter från samtliga vetenskapsområden: farmaci, medicin, kemi, biologi, kostvetenskap, folkhälso- och vårdvetenskap m.fl. Verksamheten är inne i en mycket intensiv
utveckling med SciLifeLab och mycket annat, och överskottet på tomma lokaler minskar.
Hyresvärd: Akademiska Hus

Utredningar
BMC. Huvudentré, tentamenslokaler m.m.
Under åren 2009 -2010 genomfördes ett
parallellt skissuppdrag och efterföljande
förstudie med inriktning att ge BMC en tydlig
huvudentré, förbättrad orienterbarhet och
kommunikationer mellan linje A och linje C
samt att i anslutning till huvudentrén skapa nya
tentamenslokaler i outnyttjade lokaler.
Resultatet i form av skisser och kostnadsuppskattning remitterades till fakultetsnämnder
och bibliotek. Överlag var remissinstanserna
positiva och tillstyrkte fortsatt utredning med
förbehåll för att kostnadsbild och finansiering
behövde förtydligas.
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Utredningen har sedan varit vilande, men återupptogs i maj 2012 genom RS-beslut om programutredning. Projektet har utökats med ett trängande behov av två stora hörsalar samt flytt och omlokalisering av BMC-biblioteket.
Beslut om utredning RS 2012-05-08

BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler
Se Gemensamma funktioner sidan 39.

Lokalprojekt
BMC. Science for Life Laboratory
Uppsala universitet har i konkurrens
tilldelats ett särskilt anslag av
regeringen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap
för att etablera ett Science for Life
Laboratory i Uppsala. På BMC pågår
nu ett lokalprojekt för att samla stora
delar av universitets genomikforskning,
vilket innebär att vissa verksamheter
kommer att flytta från Rudbecklaboratoriet och sjukhusområdet till
BMC. I samband med detta kommer
även en tillbyggnad benämnd Navet att
uppföras på en innergård för att knyta
samman verksamheterna samt fungera
som en central mötesplats i Uppsala för
SciLifeLabs forskare och associerade
medlemmar.

Total lokalarea (om- och nybyggnad) är 11 000 m2.
Inflyttning etappvis under 2013 och fram till januari 2014.
Beslut om genomförande RS 2011-12-13, universitetets investering 100 000 tkr
(30 000 tkr universitetsgemensam finansiering, 70 000 tkr finansieras av medicinska vetenskapsområdet)

BMC. Energioptimeringsprojekt

Akademiska Hus och Uppsala universitet arbetar tillsammans med energioptimeringsåtgärder på
BMC för att minska energianvändningen och skapa ett mer hållbart BMC. Ett av målen är att fram
till 2014 halvera värmeförbrukningen relativt 2005 års nivå. Åtgärderna är lönsamma från år 1 och
de ekonomiska besparingarna medför minskade lokaltjänstkostnader. Exempel på åtgärder som
vidtas är byte av ventilationsaggregat, tätning av fasader, byte termostater, byte till frånvarostyrda
armaturer i skrivrum m.m. Projektet startade 2010 och avslutas 2014. Finansieras genom hyrestillägg.

Förändringar
Inga aktuella.

Utredningsbehov
Uppsala studentkår har påtalat brister beträffande läsplatser, trivselmiljö och svårighet att orientera
sig i byggnaden. Situationen kan förbättras om entréprojektet enl. ovan genomförs.
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Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 9 700 m2 tomma lokaler inom BMC, vilket motsvarar 13 procent av den
totala lokalarean. Det är nära hälften av universitetets tomma lokaler. En minskning har dock skett
från 11 100 m2 under 2009 till 9 700 m2 2011. Färdigställandet av Science for Life Laboratory
kommer att påverka situationen positivt, vilket dock märks tydligt först under 2014. Därutöver
kommer vissa tomma lokaler att tas i bruk för tentamensverksamhet, undervisning och avknoppningsföretag. En motriktad tendens är att SLU förutses lämna 1 500-2 000 m2 under 2013-2014 i takt
med färdigställandet av nya lokaler i Ultuna. Åtminstone delvis kan detta ses som en möjlighet för
aviserad expansion av SciLifeLab.

Utbyggnadsmöjligheter
Möjligheterna till utbyggnad i direkt anslutning till BMC:s befintliga huskroppar är begränsade. Det
kan handla om mindre utbyggnader längs Husargatan, så som illustrerats på kartbilden. I mittpartiet
mot Husargatan finns även en möjlighet att skapa en ny, tydligare huvudentré (i enlighet med utredning sidan 28). Sammantaget skulle detta kunna handla om 3 000–5 000 m2. En tanke som uppkommit på senare år är att genom ändring av detaljplanen skapa möjlighet att bygga ytterligare
lokaler mellan nuvarande linje 11 och Dag Hammarskjölds väg.
På fältet norr om BMC finns utrymme för minst 20 000 m2. I Rosendalsområdet söder om BMC
finns utrymme för upp till 150 000 m2.
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Total lokalarea 72 200 m2

Intendenturområde Polacksbacken omfattar:
Informationsteknologiskt centrum (ITC), är inrymt i tidigare militära lokaler, ursprungligen
uppförda i början av 1900-talet. Efter utflyttningen av signalregementet S1 under 1982 etablerade sig
universitetet där i etapper 1986-1991 med Matematiskt-informationsteknologiskt centrum (MIC).
Under 2000-talets första år gjordes en rad anpassningar av lokalerna och ett nytt 10-årsavtal slöts
2006. Under 2007 flyttade matematiska institutionen över till Ångströmlaboratoriet liksom Beurlingbiblioteket, som 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 1996-2006. Rymmer verksamheter som
materialforskning, teknik, fysik, kvantkemi, strålningsvetenskap, neutronforskning, astronomi,
rymdfysik, högspänningsforskning, matematik, polymerkemi, signaler och system, teoretisk fysik,
nanoteknologi, artificiell fotosyntes och fysikalisk kemi samt det externa Institutet för rymdfysik.
Total lokalarea cirka 50 400 m2.
Hyresvärd: Akademiska Hus
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Utredningar
Ångströmlaboratoriet etapp 4. Nybyggnad

Avsikten med en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet är att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt
intendenturområde genom att flytta institutionen för informationsteknologi samt undervisningslokaler från ITC-området till Ångströmlaboratoriet. Parallella arkitektuppdrag för utbyggnaden har
(på Akademiska Hus bekostnad) utförts av fyra arkitektkontor. Bedömningsgruppen har valt att gå
vidare och låta två av dessa utveckla sina förslag. Bedömningen avslutades i maj 2012, varvid Tema
arkitekters förslag ansågs vara mest utvecklingsbart.
I den mån universitetet väljer att gå vidare med planeringen fortsätter projekteringen fram mot en
hyresindikation i november 2012 och ett möjligt genomförandebeslut i augusti 2013. Ibruktagande
kan i så fall ske hösten 2016.
Som grund för ett ställningstagande till flytt av institutionen för informationsteknologi utreds den
alternativa möjligheten att fortsätta verksamhetens utveckling inom ITC-området.
Parallellt med ovanstående utreds även expansionsbehoven för de befintliga verksamheterna inom
Ångströmlaboratoriet. En preliminär prognos är att detta kan leda till en utbyggnad av en sista flygel
(hus 9) mot väster.

Lokalprojekt
Ångströmlaboratoriet. FREIA-hallen. Nybyggnad

Uppsala universitet har slutit samarbetsavtal med ESS
(European Spallation Source) AB för utveckling av acceleratorteknik. För att kunna fullfölja avtalet byggs FREIA-hallen
(Facility for Research Instrumentation and Accelerator
development) vid Ångströmlaboratoriet.
Även om FREIA-hallen initialt byggs för att tillgodose de
behov som uppstår i och med ESS-avtalet ges hallen en
generell och flexibel utformning i avsikt att den ska kunna
nyttjas såväl i ett fortsatt samarbete med ESS som med andra
acceleratorutvecklingsprojekt.
Idag tillhandahålls flytande kväve och helium av Kryocentrum
vid Ångströmlaboratoriet, men heliumanläggningen är efter
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många års nyttjande uttjänt. Verksamheten i FREIA-hallen kommer att vara den i särklass största
användaren av flytande kväve och helium vid Ångströmlaboratoriet. Därför kommer Kryocentrum
att flyttas till FREIA-hallens i samband med byggnadens uppförande, och anläggningarna för
flytande kväve och helium kommer att samnyttjas.
Total lokalarea är cirka 1 300 m2.
Inflyttning 2013-07-01
Beslut om genomförande 2012-03-12, universitetets investering 660 tkr (finansiering av inst för fysik och astronomi)

Förändringar
Avdelningen för IT och inköp kommer att samlokaliseras med resten av universitetsförvaltningen
när nybyggnaden i kv Plantskolan genomförs, preliminärt under 2015. Dessförinnan kommer avdelningen dock att behöva utöka sina nuvarande lokaler i hus 3 på regementet.

Utredningsbehov
Institutionen för teknikvetenskaper har utökade behov av olika typer av lokaler. Förutom det
framtida kontorsbehovet som hanteras i Ångströmlaboratoriet etapp 4 behöver expansion av
experimenthall, robothall och utbildningsverkstad utredas. Byggprogrammets flytt från Geocentrum
till Ångströmlaboratoriet kan dessutom generera behov av ytterligare laboratorier.
Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap förordar minskad lokalarea för bruksbiblioteket.
Nämnden vill också utreda en samlokalisering av utbildningsservice och bibliotek.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka 3 500 m2 tomma lokaler inom området, främst inom
Informationsteknologiskt centrum, vilket motsvarar 4,9 procent av den totala lokalarean.

Utbyggnadsmöjligheter
Utan ändring av detaljplanen kan Ångströmlaboratoriet byggas ut med ca 10 000 m2 utöver den
redan planerade FREIA-hallen. Genom parallella uppdrag avseende utbyggnad i norr läggs grunden
för en eventuellt utökad byggrätt med ytterligare cirka 20 000 m2.
Inom Informationsteknologiskt centrum finns i enlighet med tidigare utredningar utrymme för
utbyggnad med 12 000-15 000 m2.
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Total lokalarea 64 300 m2

Detta avsnitt redovisar de lokaler och verksamheter som ännu ej ingår i något intendenturområde.
Lokalernas placering framgår av översiktskartan på sidan 14.

Akademiska sjukhuset

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

Utredningar
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Till- och ombyggnad
Vid rektorssammanträdet 2011-12-06 beslutades om en
mindre tillbyggnad på drygt 400 m2 på gården mellan
den befintliga byggnadens flyglar mot öster.

Situationen har sedan förändrats och behoven utökats,
dels på grund av tillkommande verksamhet, dels på
grund av att den förväntade flytten av klinisk genetik
från Rudbecklaboratoriet till BMC uteblev.
Projektet har därför återgått till fortsatt utredning med
inriktning mot en större utbyggnad än vad som tidigare
planerats, totalt cirka 3 000 m2. Tidplanen siktar på ett
genomförandebeslut i juni 2012 och etappvis
färdigställande under 2013-2014.
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Ett centralt syfte med projektet är att Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF) ska kunna
lämna sina nuvarande lokaler inom sjukhusområdet. Detta förutsätter flytt av flera verksamheter till
SciLifeLab på BMC, vilket planeras parallellt. Projektet kommer även att medföra omflyttningar och
anpassningar inom befintliga lokaler för att åstadkomma en välfungerande helhetslösning
Den förändrade inriktningen medför behov av utökad projektbudget med cirka 40 000 tkr.
Beslut om genomförande RS 2011-12-06 universitetets investering 53 900 tkr
(30 700 tkr universitetsgemensam finansiering, 23 200 tkr finansieras av medicinska vetenskapsområdet).

Lokalprojekt
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Till- och ombyggnad

Se utredning ovan.

Förändringar
Inga aktuella.

Utredningsbehov
Inga aktuella.

Tomma lokaler
Per 2011-12-31 finns cirka100 m2 på Rudbecklaboratoriet.

Utbyggnadsmöjligheter
Utreds enligt ovan. Se lokalprojekt Rudbecklaboratoriet.
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Universitetsbiblioteket

Carolina  Rediviva

©  Uppsala  kommun  2012.

  

  

1:5500

Universitetsbibliotekets huvudbyggnad Carolina Rediviva stod ursprungligen färdig 1841. Byggnaden har sedan genomgått tre större om- och tillbyggnader under sin nära 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 genomgick under åren 2003-2005 en omfattande
renovering och ombyggnad. Häri ingick även en rad verksamhetsanpassningar som samordnades
med fastighetsägarens åtgärder. De sista planerade etapperna genomfördes ej på grund av
ekonomiska skäl. 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

Utredningar
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling. Lokalutredning

Hösten 2006 aktualiserades frågan om underutnyttjade läsesalar och kvarstående problem på grund
av att det tidigare ombyggnadsprojektet inte fullföljts i alla delar. En biblioteksutvecklingsgrupp,
tillsatt av rektor, genomförde en genomlysning av Carolinabyggnadens och verksamhetens möjligheter, vilket redovisades i rapporten ”Uppsala universitetsbibliotek i utveckling” 2007-09-14. Efter
remittering av denna tillsatte rektor 2008-06-10 en styrgrupp med uppdrag att formulera ett samlat
byggnadsprojekt för Carolina Rediviva.
I samråd med styrgruppen upphandlade Statens fastighetsverk 2009 Celsing arkitektkontor för att
studera byggnadens förutsättningar och möjligheter som underlag för beslut om åtgärder. En
förstudie redovisades i november 2009. På basis av denna genomfördes omgående (under 2010) en
omdaning av den tysta läsesal C till grupparbetsplatser.
Rektor gav också uppdraget att fortsatt utreda en omvandling av Carolinas entréplan i enlighet med
Celsings förstudie, inbegripet förbättrade serveringsmöjligheter, förenklad access till C-salen och
inflyttad säkerhetsgräns.
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Biblioteksledningen har senare redovisat sin syn på konsekvenserna av en ombyggnad av entréplanet
och avrått från fortsatta ombyggnader med hänvisning till att biblioteket har återfått den tidigare
höga besöksfrekvensen.
Från vetenskapsområdenas sida kvarstår dock önskemålet om fortsatt utredning i enlighet med
rektors beslut, varför utredningen om entréplanets behov av omdaning kommer att återupptas.
Beslut om utredning RS 2010-04-06, universitetets kostnad 700 tkr

Förändringar
Inga aktuella.

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 de mest besökta av Uppsalas museer.
Till museet hör även Myntkabinettet i Universitetshuset. Utöver direkta museilokaler finns magasinslokaler i Husbyborg
Hyresvärdar: Statens fastighetsverk för Gustavianum och Universitetshuset
Aspholmen för Husbyborg

Utredningar
Museum Gustavianums lokaler i Husbyborg (föremålsarkivet) kommer att behöva lämnas. En flytt
till Zoologen (hus 1) i kv Lagerträdet utreds.

Utredningsbehov
Inga aktuella.

Lokalprojekt
Inga pågående.
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Universitetsförvaltningen

Huvuddelen av universitetsförvaltningen är sedan 1960-talet lokaliserad till S:t Olofsgatan 10, som
ursprungligen är uppfört som ett bostadshus i 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 inlemmades enheten för IT-stöd organisatoriskt i förvaltningen,
men är fysiskt kvar på Polacksbacken, numera under namnet avdelningen för IT och inköp. Till detta
hör att upphandlingsenheten flyttats ut från S:t Olofsgatan och integrerats med f.d. IT-stöd. Även
vissa universitetsgemensamma lokaler i Universitetshuset samt tentamenslokaler och möbelförråd
är upplåtna till förvaltningen. Under 2011 flyttade personalavdelningen och internrevisionen till
lokaler på Sturegatan. Planeringen är idag inriktad på att nuvarande lokaler avvecklas och förvaltningen och universitetsledningen flyttar till kv Plantskolan under 2015.

Utredningar
Universitetshuset

En rad olika förstudier/utredningar pågår i universitetshuset: ombyggnad av vaktmästeri samt kök i
representationsvåningen, förbättringar inom bokningsbara lokaler såsom AV-teknik, akustik och
sittkomfort samt övriga åtgärder. I samband med detta kommer även tillgänglighetsanpassning och
brandsäkerhet med utrymning att beaktas. samt översyn av arbetsmiljö, elförsörjning, datanät,
belysning och skyltning. En gemensam projektering kommer att göras för alla sammantagna projekt
i byggnaden. Större förändringar kräver dispens från Riksantikvarieämbetet.
Beslut om utredning RS 2011-05-11, universitetets utredningskostnad 350 tkr

Kv Plantskolan. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad
Se intendenturområde Blåsenhus sidan 24.

Förändringar
Inga aktuella.

Utredningsbehov
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.

Utredningar
BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler
En ökning av antalet tentamina med cirka 35 procent från 2008 till 2011 har medfört ett ökat tryck
på universitetets tentamenslokaler. När befintliga tentamenslokaler på Gimogatan med 368 platser
upphör i januari 2013, kommer trycket på tentamenslokalerna att öka ytterligare. För att möta
behovet och kompensera förlusten av tentamenslokalerna på Gimogatan behöver nya ombyggda
lokaler anordnas på BMC samt Magistern.
Preliminärt väntas beslut om genomförande RS 2012-06-05.

Centralt möbelförråd
Det nuvarande centrala möbelförrådet på Gimogatan kommer att lämnas 2013-01-31 på grund av att
området planlagts för bostäder. Det måste utredas hur möbelförrådet lämpligen ersätts. En stor del av
möblerna i förrådet på Gimogatan är antikviteter som borde förvaras i speciellt anpassade lokaler på
samma sätt som konstsamlingarna. Det bör därför utredas vilka möbler som hör till antikvariens
område och vilka som hör till byggnadsavdelningens område. Det vanliga möbelförrådet bör vara ett
renodlat bruksförråd för inventarier som fritt kan disponeras av institutionerna som alternativ till köp
av ny inredning. Det nya möbelförrådet för byggnadsavdelningen måste vara inflyttningsklart senast
december 2012. Samma tidsplan gäller för det antikvariska möbelförrådet.

Projekt
Utvändig skyltning och storformatig skyltning för Uppsala universitet

Genomförandet av enhetlig utvändig skyltning av universitets lokaler är nu i slutfasen.
Storformatig skyltning kommer att fullföljas under 2012.
Beslut om genomförande RS 2003-06-24, 2007-05-17, RS 2011-07-06 universitetets investering 8 000 tkr

Förändringar
Inga aktuella.

Utredningsbehov
Invändig skyltning
Under inventeringsarbetet med inriktning på tillgänglighet för funktionshindrade har en stort antal
anmärkningar gällt invändiga skyltar. Detta påkallar utformning av ett enhetligt invändigt
skyltprogram.
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Total lokalarea 1 700 m2

I Gävle finns Institutet för bostads- och urbanforskning, tillhörande samhällsvetenskapliga
fakulteten.
Verksamheten (IBF) flyttar till Uppsala, kv Munken hus 4, i början av februari 2013. Se vidare
under intendenturområde Gamla torget, sidan 19.
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Utveckling av lokalinnehav och kostnader

Detta kapitel sammanställer de lokalbehov som redovisats under respektive område, sidorna 16-40.
Här ingår ej lokalprojekt som redan är under genomförande, utan endast sådant som fortfarande är
föremål för utredning och avgörande. Ett fastställande av lokalförsörjningsplanen innebär inte något
beslut om genomförande av hela eller delar av projektportföljen. Genomförandebeslut för respektive
projekt fattas av rektor först då kostnadskonsekvenser och tidplan klarlagts och finansiering redovisats.
Efter en stor satsning på förnyelse och expansion av lokalerna åren 1995-2004 och en konsolideringsfas med areaminskningar fram till 2009 tycks universitetet nu vara på väg in i en ny fas av
satsningar och areamässig expansion. Den slutsatsen måste man dra om man till de lokalprojekt som
redan är under genomförande adderar konsekvenserna av pågående utredningar och anmälda behov.
Dels handlar det om utredningar av lokalprojekt som om de genomförs leder till kraftigt utökad
lokalarea och ökade lokalkostnader, något som i huvudsak beräknas utfalla under 2015 och 2016 om
nuvarande prognoser och tidplaner följs. Ökningen kan bli i storleksordningen 14 000 m2 2015 och
ytterligare 14 000 m2 2016. Det motsvarar ca 8 % tillväxt jämfört med dagens dryga 360 000 m2.
Dels handlar det om relativt stora ombyggnadsprojekt som utan att leda till väsentligt ökad lokalarea
ändå medför stora investeringar som i huvudsak finansieras genom hyrestillägg.
En grov uppskattning pekar mot att fastighetsägarnas investeringar under de närmaste 5 åren kan
komma att uppgå till 1 500-2 000 mnkr.
Parallellt med fastighetsägarnas investeringar i projekten kommer universitetet att behöva göra egna
investeringar i inredning m.m. på totalt över 300 mnkr om alla projekt går till genomförande.
I följande avsnitt redovisas de aktuella utredningarna mera detaljerat.

4.1 Lokalprojekt för utredning
I nedanstående tabell 4.1:1 redovisas både projekt som redan är under utredning och nått relativt
långt och påtalade behov av utredningar som ännu ej startats eller är under förutredning med sikte på
ett formellt utredningsbeslut. Till de längre komna utredningarna hör nybyggnad för universitetsförvaltningen i kvarteret Plantskolan, där ett genomförandebeslut förutses hösten 2012. Andra
utredningar med stora förväntningar på genomförande från verksamhetens sida är utbyggnaden av
Rudbecklaboratoriet, tentamenslokaler på BMC inom såväl huvudentréprojektet som separat och
Gamla torgets lokalutökning etc.
Olika status på utredningarna innebär mycket olika förutsättningar för att ge någon prognos för framtida kostnader. I flera projekt finns egentligen inget riktigt underlag för att ange några belopp, vare
sig för ökad lokaltjänstkostnad eller universitetets investering. Att belopp ändå har angetts beror på
att siffran noll troligen är mera falsk än de ”intelligenta gissningar” som erfarenhetsmässigt ändå kan
göras. I några fall har dock angetts ett frågetecken istället för ett belopp. Fortsatt utredning kommer
med tiden att ge bättre underlag och bättre precision i siffrorna. Uppskattade förändringar av lokaltjänstkostnader avser nettoökning, dvs. hänsyn har tagits till besparingar på grund av uppsagda
lokaler.
Kapitalkostnader för universitetets investering bygger på 10 års avskrivning, och redovisat belopp
avser första avskrivningsåret.
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De tidpunkter som anges för förändring av lokaltjänstkostnad respektive utfall av kapitalkostnader
grundar sig på tidplaner som i sig inte garanterar ett visst tempo i genomförandet, utan snarare är en
bedömning av tidigast möjliga färdigställande.
Tabell 4.1:1 Projektsammanställning enligt förhållanden per 2012-05-25. (prisläge 2012)
Projektbenämning

*

Lokaltjänstkostnad
NettoFörändr.
förändring
fr.o.m.
tkr/år

Investering
tkr

Kapitalkostnader
fr.o.m. år

Not

år 1, tkr

Botaniska trädgården. Hus 1-2

C

2 000

2013-01

3 500

2013

400

1

BMC. Huvudentré, tentamenslokaler m.m.

G

16 000

2015-10

100 000

2016

11 700

3

Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan

D

500

2013-06

1 500

2013

200

2

Botaniska trädgården. Växthus

D

400

2012-10

400

2013

50

2

13 000

2015

2 000

1

Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner m.m. Ö

?

Centralt möbelförråd

Ö

-400

2013-02

2013

70

1

Engelska parken. Skrivrum, Humanistisk teater

C

6 000

2015-06

9 000

2016

1 000

6

Gamla torget inklusive kv Munken

B

7 000

2015-01

20 000

2016

2 300

7

Linnéträdgården. Servicebyggnad

D

600

2014-05

520

2014

70

2

Kv Plantskolan. Universitetsförvaltningen

E

18 000

2015-10

52 000

2016

6 100

1

BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler

Ö

5 000

8 200

2013

960

1

Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Utökad budget

Ö

15 000

11 000

2014

1 300

4

Universitetshuset

Ö

?

60 000

2015

7 000

5

Ångströmlaboratoriet etapp 4

H

55 000

60 000

2017

7 000

1

2015-01
2016-10

300

* Anger vilket område som avses, jämför karta sidan 15.
Anmärkning avser preliminär finansiering av lokalprojektet:
1 Universitetsgemensam finansiering
2 Reservfonden, kultur = annan finansiering
3 Universitetsgemensam finansiering 30 000 tkr inredning och utrustning, 50 000- 70 000 tkr för att minska kostnaden
av den hyresgrundande investeringen
4 Kommande ramändring, till tidigare beslut om genomförande RS 2011-12-06, med cirka 40 000 tkr.
Universitetsgemensam finansiering med 11 000 tkr. Finansiering av mellanskillnaden, 29 000 tkr, är i dagsläget ej
fastlagd.
5 Universitetsgemensam finansiering och reservfonden, kultur = annan finansiering. Enligt inkomna uppgifter kommer
investeringen att öka betydligt.
6 Universitetsgemensam finansiering 6 000 tkr (nybyggnad skrivrum m.m.) och Humanistisk-samhällsvetenskapliga
vetenskapsområdet 3 000 tkr (Humanistisk teater)
7 Ej fastställd finansiering.

Det förutsätts att samtliga lokaltjänstkostnader för projekten faller på respektive brukare, och ska
rymmas inom tillgängliga medel. Grundprincipen för kapitalkostnader är att de i större lokalprojekt
täcks genom universitetsgemensam finansiering. Förutsättningen för att tillkommande projekt ska
kunna få täckning på detta vis är att de totala kapitalkostnaderna bedöms kunna rymmas inom
universitetets budget för detta ändamål.
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Tabell 4.1:2 Tidplan för lokalprojekt enligt förhållanden per 2012-05-18.
Lokalprojekt

2012

2013

2014

2015

2016

Blåsenhus.
Tentamenslokaler.
Botaniska trädgården.
Hus 1-2 Nybyggnad
Ä
BMC. Huvudentré, tentamenslokaler m.m.
Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan
Botaniska trädgården. Växthus
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner m.m.

Lokalutredning
Centralt möbelförråd
Engelska parken. Skrivrum, Humanistisk teater
Gamla torget inklusive kv Munken
Linnéträdgården. Servicebyggnad
Kv Plantskolan. Universitetsförvaltningen
BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Utökning
Universitetshuset
Ångströmlaboratoriet etapp 4
Förklaringar:

Utredning

Projektering

Genomförande

4.2 Kostnadskonsekvenser av lokalprojekt
Nedanstående diagram 4.2:1 redovisar en prognos för lokaltjänstkostnadernas utveckling 2012-2021.
Den heldragna grå linjen visar kostnadsutvecklingen med befintliga förutsättningar. Den streckade
grå linjen visar kostnadsutvecklingen om alla i kapitel 4.1 redovisade projekt genomförs.
Diagram 4.2:1 Lokaltjänstkostnader 2012 - 2021 med och utan tillkommande projekt (löpande priser)
mnkr
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200

LTK vid genomförande av projekt
LTK nuläge

100
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Följande tabell redovisar de totala kostnadskonsekvenserna, med både lokaltjänstkostnad och kapitalkostnad redovisad år för år. Där går att utläsa utvecklingen av kostnader som universitetet redan är
bundet till genom tidigare beslut och tillkommande kostnader för planerade lokalprojekt enligt kapitel 4.1, givetvis baserat på de bedömningar som i dag kan göras för respektive projekt.
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Tabell 4.2:2 Totala kostnadskonsekvenser, befintligt bestånd och planerade lokalprojekt (löpande priser) enligt
förhållanden per 2012-05-25.
År

Lokaltjänstkostnad (LTK)
Bef.

Ökad

Summa

1
2
3

4

mnkr

mnkr

Ökad kapitalkostnad

Finansiering
Universitetsgemensam

mnkr

1

Bef. kapitalkostnad

mnkr

Annan

2

Summa

Finansiering
3

Universitetsgemensam

mnkr

mnkr

Annan

3

mnkr

2012

678,0

0,0

678,0

75,6

6,9

2013

690,5

2,7

694,3

69,3

9,6

1,4

0,3

2014

719,1

3,4

722,5

55,6

17,4

2,7

0,3

2015

731,2

43,7

796,6

41,6

15,7

8,1

3,8

2016

739,2

84,5

842,8

35,5

12,8

26,5

2017

749,2

131,1

897,1

28,8

12,5

2018

738,2

133,9

889,2

25,4

12,2

2019

747,9

136,8

902,1

25,0

2020

758,4

139,7

915,9

2021

763,5

142,7

924,3

Summa

Finansiering
Ej fast4
ställd

Universitetsgemensam

mnkr

mnkr

Annan

3

mnkr

kostnader
Ej fast4
ställd

mnkr

mnkr

75,6

6,9

760,5

70,7

10,2

773,8

3,4

58,3

18,1

3,4

801,9

3,3

49,7

19,9

3,3

847,5

4,1

5,6

62,0

17,3

5,6

908,2

33,1

4,0

5,5

61,9

16,9

5,5

964,3

32,6

3,9

5,5

58,0

16,5

5,5

951,8

11,9

32,0

3,9

5,4

57,0

16,2

5,4

962,9

15,7

11,2

30,6

3,8

5,3

46,3

15,3

5,3

964,7

9,3

11,0

30,1

3,7

5,2

39,4

15,1

5,2

965,5

Enligt VP 2013, enligt beslutsläge per 2012-04-17, med räntesats 1,8 procent
Enligt tabell 4.1:1
Med annan finansiering avses: vetenskapsområden; universitetsförvaltningen; universitetsbiblioteket;
reservfonden, kultur
Enligt tabell 4.1:1 Rudbecklaboratoriet not 5, investering 29 000 tkr, och Gamla torget inklusive Munken not 8,
investering 20 000 tkr

Alla belopp anges i löpande priser, dvs. i respektive års penningvärde (utifrån Konjunkturinstitutets
decemberprognos 2011).

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 365 400 m2 som ingår i universitetets förhyrning vid utgången av 2011 är 22 800 m2 tomma
lokaler dvs. 6,3 procent av beståndet. Under 2012-2013 kommer detta inte att förändras i väsentlig
grad, se tabell 4.3:1. Målet är att på sikt komma ner på 3-4 procent.
Nära hälften av de tomma lokalerna finns sedan länge på BMC. En minskning har dock skett från
11 100 m2 under 2009 till 9 700 m2 2011. Färdigställandet av Science for Life Laboratory kommer
att påverka situationen positivt, vilket dock märks tydligt först under 2014. Därutöver kommer vissa
tomma lokaler att tas i bruk för tentamensverksamhet, undervisning och avknoppningsföretag. En
motriktad tendens är att SLU förutses lämna 1 500-2 000 m2 under 2013-2014 i takt med färdigställandet av nya lokaler i Ultuna. Åtminstone delvis kan detta ses som en möjlighet för aviserad
expansion av SciLifeLab.
De tomma lokalerna i Engelska parken är i huvudsak sekundära källarlokaler som aldrig kommer att
kunna nyttjas fullt ut. Här finns med andra ord ingen besparingspotential, utan snarare ett behov av
nybyggnad av funktionella lokaler, vilket också utreds (se sidan 20).
I kv Lagerträdet däremot finns goda möjligheter att minska tomma lokaler inom 1-2 år. Dels utreds
en flytt av Museum Gustavianums föremålsarkiv från Husbyborg till Zoologen, vilket kan reducera
tomma lokaler med nära 1 000 m2, dels kan hus 18 med cirka 1 200 m2 lämnas helt i maj 2014 om
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ingen brukare dessförinnan behöver lokalerna. Samtidigt är det en strategisk fråga om de förhållandevis moderna (1999) laboratorielokalerna i hus 18 ska behållas eller ej.
Polacksbacken slutligen har idag för hög andel tomma lokaler. En viss tendens till minskning finns
med koppling till ökande behov för avdelningen för IT och inköp samt Informationsteknologi. Här
finns dock en fara att tomma lokaler kan öka 2015-2016 när avdelningen för IT och inköp flyttar till
kv Plantskolan, om deras byggnad inte kan lämnas helt, utan behövs för stegvis expansion av
Informationsteknologi. Ett alternativt scenario är att helt lämna regementslokalerna för
samlokalisering i ett utbyggt Ångströmlaboratorium (se utredning sidan 32), vilket i ett slag skulle ta
bort 3 500 m2 tomma lokaler.
Tabell 4.3:1 Prognos för tomma lokaler 2011 – 2013. Lokalarea (LOA) och lokaltjänstkostnad (LTK)
Intendenturområde

2011
LOA m

2

2012
LTK,
mnkr

LOA m

2

2013
LTK,
mnkr

LOA m

2

LTK,
mnkr

A

Observatoriet

600

2,0

600

1,3

700

1,2

B

Gamla torget

100

0,2

100

0,1

100

0,1

C

Engelska parken

2 400

3,7

2 300

2,6

2 600

3,3

D

Uppsala linneanska trädgårdar

0

0,0

0

0,0

0

0,0

E

Blåsenhus

900

1,1

900

1,2

900

1,3

F

Lagerträdet

5 500

4,9

5 600

7,6

5 800

7,9

G

Biomedicinskt centrum

9 700

20,5

9 800

22,5

9 400

21,0

H

Polacksbacken

3 500

7,0

2 900

5,2

2 200

3,8

0

0,0

200

0,1

0

0,0

Rådhuset i Gävle
Ö

Övriga inom Uppsala
Summa

1

100

0,2

100

0,1

100

0,2

22 800

39,6

22 500

40,7

21 800

38,8

A-Ö = hänvisning till översiktskarta sidan 15.
1
Områden som ännu inte hänförts till något intendenturområde
LOA = Lokalarea redovisas per 31 december
LTK = Lokaltjänstkostnad under året

Kostnaden för tomma lokaler fördelas på samtliga brukare genom ett tillägg till lokaltjänstkostnaden
för s.k. hyresbortfall. Som fördelningsbas används upplåten area. Kostnaden för tomma lokaler är
alltså lika stor per kvadratmeter för alla byggnader. Under 2011 har 137 m2 debiterats och under
2012 debiteras 127 m2. Siffran förutses sjunka ytterligare 10 kr under 2013. Målet är att komma ner
mot 80 kr/m2.
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4.4 Avtalsbindning 2012 – 2030
I tabellen nedan redovisas hur stor del av universitetets lokalkostnad som är bunden av avtal fram till
2030. Redovisningen innefattar bundna inhyrningskostnader inklusive mediakostnader och visar
kostnad för varje år utifrån avtalens status i april 2012.
Diagram 4.4:1 Avtalsbunden hyreskostnad, mnkr. Löpande priser
mnkr
700
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0
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2023

2024
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2026

2027

2028

2029

2030

De avtal som fortfarande löper efter 2021-12-31 är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Kv Munken, hus 4
Ångströmlaboratoriet, FREIA-hallen
Biomedicinskt centrum, SciLifeLab, Navet
Ångströmlaboratoriet, hus 7
Evolutionsbiologiskt centrum, hus 20
Kv Blåsenhus, Blåsenhus
Kv Blåsenhus, Campus 1477

2022-12-31
2023-06-30
2023-11-30
2026-06-30
2029-03-31
2029-12-31
2029-12-31

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 2012-08-31. Tilläggsavtal för ombyggnad/
anpassning löper till 2018-06-30. Kostnaden för förtida lösen av tillägget 2015-08-31 är 305 tkr.
Polacksbacken, Ångströmlaboratoriet, etapp 1. Huvudavtal bundet till 2016-09-30.
Tilläggsavtal för energibesparingsåtgärder löper till 2018-03-31. Kostnaden för förtida lösen av
tillägget per 2016-09-30 är 155 tkr.
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Utbyggnadsmöjligheter

Universitetets lokalförsörjning har de senaste 15-20 åren genomgått olika faser av förnyelse och
expansion respektive konsolidering och areaminskning.
Dessa relativt kraftiga svängningar och historiskt sett mycket stora satsningar under knappt två
decennier tydliggör hur viktigt det är att långsiktigt ha reserver för en framtida utbyggnad för behov
som i dag inte är kända. Vi talar här om flera årtionden, för att inte säga resten av innevarande sekel.
Anledningen till att kv Blåsenhus i dag till största delen står till universitetets förfogande är att
kvarteret redan i början av 1900-talet reserverades för ”Akademiska institutioner”, och sedan har
bevarats till våra dagar. Det finns anledning att vara tacksam för den typen av framförhållning.
I kapitel 3 redovisas under respektive område en bedömning av vilka utbyggnadsmöjligheter som
finns, dels i text, dels med en enkel illustration på respektive kartbild.
Sammantaget uppgår dessa reserver till cirka 300 000 m2 lokalarea ovan mark. Hälften av detta –
cirka 150 000 m2 – finns i Rosendalsområdet söder om Biomedicinskt centrum, och är företrädesvis
tänkt att användas för verksamheter med inriktning mot teknik, naturvetenskap, medicin och
farmaci. Utöver universitetets behov av lokaler för forskning och undervisning är det tänkt att
Rosendal även ska rymma bostäder och lokaler för företagande. Även på norra sidan om BMC finns
möjlighet bygga, uppskattningsvis cirka 20 000 m2. Utbyggnadsmöjligheter i direkt anslutning till
BMC:s befintliga huskroppar har bedömts till några tusen kvadratmeter.
Näst största reserv i storleksordning finns i kv Blåsenhus och kv Plantskolan (som den nordöstra
delen av kvarteret Blåsenhus numera är omdöpt till), där det finns möjlighet att uppföra lokaler i
storleksordningen 70-75 000 m2 lokalarea utöver nu planerad nybyggnad för förvaltningen. Detta
bör betraktas som en mycket värdefull resurs med tanke på det centrala läget i universitetsstråket
från Ekonomikum till Ångströmlaboratoriet.
Resterande cirka 50 000 m2 är fördelade på kv Observatoriet, Engelska parken, Lagerträdet,
Ångströmlaboratoriet, och Informationsteknologiskt centrum.
För verksamheter i anslutning till Akademiska sjukhuset finns potentiellt utbyggnadsreserver på
Landstingets mark. Detta är dock beroende av överenskommelse med Akademiska sjukhuset, och
har ej kvantifierats i denna handling. Ett tydligt uttryck för dessa möjligheter är dock planerna på
utbyggnad av Rudbecklaboratoriet.
En disponibel utbyggnadsreserv på cirka 300 000 m2 motsvarar cirka 80 procent av universitetets nuvarande lokalarea. Även om vissa områden har förhållandevis små utbyggnadsmöjligheter, framstår
detta som tillräckligt för många decennier framöver. De begränsade utbyggnadsmöjligheter som
finns i främst Lagerträdet, Engelska parken och kring Gamla torget har förutsättningar att lösas inom
närliggande kvarter.
Därutöver finns möjligheter att genom detaljplanearbete skapa utbyggnadsmöjligheter som idag inte
finns på pränt. En sådan process förbereds t.ex. för Ångströmlaboratoriet, vars utbyggnad åt norr inte
är möjlig utan en ny detaljplan.
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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,
administration, 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 bl.a. 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.

Universitetsgemensam
finansiering

Konsistoriet avsätter medel direkt från utbildnings- och
forskningsanslaget.

Annan finansiering

Finansiering av vetenskapsområden; universitetsförvaltningen;
universitetsbiblioteket; medel ur reservfonden, kultur

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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Konsistoriets beslut
Lokalförsörjningsplan 2012
Lokalförsörjningsplan 2012 presenteras. Den ersätter Lokalförsörjningsplan 2009 som
instrument för universitetets fysiska planering. Planen ska i fortsättningen uppdateras med
tre års intervall.
Löpande ska lokalfrågorna och deras kostnadskonsekvenser för det närmaste verksamhetsåret hanteras inom ramen för universitetets årliga verksamhetsplanering.
Beslut:
- att godkänna redovisningen av lokalförsörjningssituationen,
- att godkänna de förutsättningar för universitetets lokalförsörjning som redovisas,
- att godkänna de planeringsförutsättningar för lokalprojekt som redovisas,
- att uppdra åt rektor att fatta genomförandebeslut inom ramen för redovisade
planeringsförutsättningar
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