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Under følger en oppsummering av arbeidet på Granavolden, innspill til diskusjonen om visjon 
og scenarioer for Nedre Blindern samt status for prosjektet. Dokumentet bygger på 
prosjektplanen, oppstartsseminaret samt andre relevante forhold som er kommet til siden.  

 

EA ønsker tilbakemelding fra deltakerne – frist er satt til mandag 12/6-2017. 

1. Oppstartsseminar	2‐3.	mars	2017	
Eiendomsdirektør John Skogen ønsket velkommen og understreket at hensikten med 
oppstartsseminaret er å informere om at arbeidet på Nedre Blindern nå går i gang, og at 
Eiendomsavdelingen ser seg avhengige av et tett samarbeid med ledelse, fakulteter og 
brukerrepresentanter for å sikre en robust plan for Nedre Blindern. 

Innspill	fra	ledelse	og	administrasjon		
Rektor Ole Petter Ottersen og UiO-styremedlem/ sivilarkitekt Kjetil Trædal Thorsen var ønsket 
som seminardeltakere, men hadde ikke anledning til å delta på Granavolden. Det ble i stedet 
laget videointervjuer med dem, og disse ble vist på seminaret. 

Rektor Ole Petter Ottersen spiller inn følgende til arbeidet:  

Jeg er glad for at Eiendomsavdelingen nå drar i gang høyttenkningen om Nedre Blindern. Det er 
viktig at alle idéer og mulighetsrom undersøkes og gis plass i diskusjonen. Dette er en anledning 
til å realisere forsker Peter Rokseths visjon for Campus Blindern, slik den kommer til uttrykk i 
boken Universitetet på Blindern fra 1945. Hans ambisjoner var å bygge en campus som virket 
samlende for de som jobbet der og som dannet en helhetlig og tverrfaglig ramme rundt studier, 
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arbeid og fritid. Gjennom å stimulere til at Øvre og Nedre Blindern kan samhandle bedre enn de 
gjør i dag kan Blindern bli en organisk og levende campus – praktisk, sosialt og faglig. 

Møtested for fag og kulturer  
Rokseth var klar på at Blindern måtte være en campus hvor de forskjellige fagene snakket 
sammen, hvor det var genuin tverrfaglighet og der de forskjellige kulturene møttes. Det ble jo 
ikke helt slik. I tillegg til at naturvitenskap og teknologi er godt plassert på Nedre Blindern er det 
viktig å skape rom humaniora og samfunnsfagene i denne bygningsmassen. For å få dette til er 
det viktig å høre stemmene fra alle de forskjellige fakultetene og fagfeltene ved UiO, og de bør få 
anledning til å synliggjøre hvordan Nedre Blindern kan styrke deres interaksjon med andre 
fagområder. 

Vi ser at tverrfaglighet er en nøkkel som kan bidra til å binde UiO-delene sammen på en god 
måte. Vi har i dag tre store tverrfaglige forskningsområder – UiO:Livsvitenskap, UiO:Norden og 
UiO:Energi. Vi har ikke bygg til de to satsingene Nordisk og Energi, heller ikke de nye 
satsningene som måtte komme. Vi kan se for oss Nedre Blindern som en «hub» for tverrfaglighet 
med bærekraft som overordnet tema. Det er også nødvendig og interessant å se på mulighetene vi 
har til å styrke de mange relasjonene vi har til andre institusjoner, forskningsmiljøer og 
næringsliv. Vi ønsker et tettere faglig samarbeid med mange ulike aktører, som for eksempel 
Fredsforskningsinstituttet Prio, og det kan skape store muligheter om slike samarbeid kan 
forankres på Nedre Blindern. 

En stor fysisk utfordring for Universitetet i Oslo er å legge til rette for faglig sammenheng mellom 
de ulike campusene (Tøyen, Blindern, Sentrum, Bygdøy m.fl.), slik at de ulike akademiske 
miljøene ser seg selv i et større faglig fellesskap. Gode faglige forbindelser mellom de ulike 
campusene vil styrke rekrutteringen til alle fagene ved UiO. De ulike campusene bør utvikles som 
unike møtesteder som hver på sin måte bidrar inn til dette store UiO-fellesskapet. 

Masterplanen fra 2015 er et av de viktigste dokumentene som er kommet fra UiO de siste årene. 
Fram til den kom har det vært usikkerhet om på UiOs prioriteringer, både internt og i vår 
omverden. Masterplanen vitaliserer diskusjonen om hvordan UiO skal utvikles – og 
kommuniserer en ryddighet og tydelighet i plan og prioritering. UiO står ovenfor enorme 
oppgaver – hvor nybyggportefølje og vedlikeholdsbehov til sammen utgjør ca 20 milliarder 
kroner. Det er et stort ansvar som hviler på universitetsstyret. 

Nedre Blindern som regional og nasjonal ressurs  
Vi må nå ha kullsviertro på at myndigheter og samfunnet rundt oss ser at Nedre Blindern ikke er 
en lokal universitetssak, men en nasjonal oppgave for å gi UiO en campus som det vil stå enda 
større respekt av internasjonalt. Oppgaven blir å presentere et faglig prosjekt som peker utover 
UiO. Derfor er det veldig viktig ikke først og fremst å tenke bygg, men å tenke på aktiviteten 
Nedre Blindern skal romme. 

I denne sammenheng er det relevant å løfte fram Kunnskapshovedstaden Oslo. Universitetet i 
Oslo har et skjebnefellesskap med Oslo by. Begge må være attraktive i den globale konkurransen. 
Oslo kan ikke bli den byen den ønsker å være, med rom for innovasjon og nytt næringsliv, hvis 
ikke Oslo har et godt universitet. UiO kan ikke bli et attraktivt universitet uten å være godt 
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integrert med den omkringliggende byen. Derfor er det viktig å profilere byen og universitetet 
gjennom kunnskap, talent og forskning. Vi har god kontakt med Oslo om dette, og den kan bli 
enda bedre. Profileringen av UiO overfor byen kan utmerket godt skje gjennom aktiviteter på 
Nedre Blindern. For byens befolkning er Tørtberg en naturlig atkomst til vår campus.   

Faktisk er Tørtberg og utsikten til byen Nedre Blinderns viktigste attributter. Området har en god 
geografisk plassering som må utnyttes og gis verdi som åpning mot byens befolkning. Her kan vi 
skape en møteplass mellom by og universitet, hvor vi tar i mot og skaper kontakt med 
befolkningen gjennom å popularisere og formidle kunnskap, vitenskap og anvendt forskning.  

En vital og framtidsrettet campus  
Blindern i dag er ikke aktivt etter kontortid. Vi må vurdere om studentboliger, UiOs forhold til 
næringsliv, oppstartsselskaper, unge selskaper kan stimulere klyngedannelser som kretser rundt 
utdanning, forskning og næringslivsvirksomhet. Et godt eksempel å strekke seg etter er Bostons 
Kendall Square; her ligger flere av verdenes ledende universiteter i kort gangavstand til 
oppstartsselskaper, innovasjonsmiljøer og teknologiselskaper. Området er kalt «the most 
innovative square mile on earth» og er et eksempel på hvordan koplingen mellom forskning, 
innovasjon og næringsliv kan gi ny dynamikk til et byområde. 

Visjonen for Nedre Blindern 
UiO skal være en åpen arena og bli sett på som en institusjon som er basert på de demokratiske 
og akademiske verdier. Det viktige nå blir derfor å utvikle Nedre Blindern rundt begrepene 
fellesskap og det åpne universitetet. Min visjon for Nedre Blindern er at UiO utvikler seg til et 
akademisk sentrum av internasjonal dimensjon, hvor det myldrer av unge mennesker og hvor 
man kan se et dynamisk samspill mellom næringsutvikling, utdanning, forskning og formidling. 

Kanskje kan vi sammenfatte det hele i EN setning: Nedre Blindern bør stå fram som 
universitetets koblingsboks – der koblinger skjer mellom forskjellige disipliner og kulturer, 
mellom universitet og by, og der studenter, forskere og gründere møtes for å utvikle de idéene 
som skal forme framtidens bærekraftige samfunn.  

Arkitekt og tidligere assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien gjorde 
innledningsvis oppmerksom på at Blindern som campus har 100-års jubileum i 2036 og at dette 
kan brukes motiverende for utvikling og framdrift i prosjektet.  Spørsmålet er – hvordan skal 
Blindern framstå og oppleves i 2036, og hva er de viktigste skrittene man må gå for å realisere 
denne målsettingen? 

Situasjonen UiO nå står ovenfor på Nedre Blindern, med frigivelse av ca 40 000m² i den sentrale 
campusbebyggelsen, er et svært viktig strategisk punkt i universitetets historie. Man må bruke 
denne anledningen riktig.  

Kritisk for prosjektet er dets faglige (disiplinære) organisering. Hvordan rektor og styret 
engasjerer seg i programfasen, blir derfor avgjørende for hvilken rolle Nedre Blindern skal spille i 
framtidens UiO. Man må ha et globalt perspektiv i den faglige utviklingen, nyttegjøre seg 
universitetets mangfold og hele tiden ha oppmerksomheten rettet mot studenten. Til selve 
prosessen råder hun UiO til ikke å søke en lineær prosess, men at man rigger seg for å stå i 
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forandring, angir en retning og har åpenhet i prosessen helt fram til mål. Den største feilen man 
da i tidlig fase kan gjøre, er å starte fordelingen av arealer til enkeltbrukere for tidlig. 

Prosjektets største utfordring er likevel finansiering. Dette spørsmålet må integreres i 
prosjektutviklingen, jobbes kontinuerlig med og innsatsen vil være avgjørende avgjørende både 
for framdrift og prosjektets muligheter.  

Arkitekt og styremedlem Kjetil Trædal Thorsen er glad for seminarinitiativet.  Som 
styremedlem er det et sentralt anliggende for ham at UiO har en høy bevissthet om 
problemstillingene som knytter seg til universitetets fysiske miljø.  Akademia og UiOs politiske 
posisjon og posisjon i samfunnet avhenger av hvordan dette ansvaret forvaltes.  

Styret skal ikke være utøvende, men må sammen med ledelsen ha bevisst holdning til hva en vil 
oppnå gjennom strategier og målformuleringer. Organisasjonen må gi mening for studenter, 
ansatte og omverdenen både gjennom hvordan de akademiske betingelsene og de fysiske 
omgivelsene forvaltes. Hvis en sier at sentrumsuniversitet er viktig, så skal det være noe i 
sentrum som er viktig. Hvis en sier at Blindern skal være en overgang mellom en urban periferi i 
Oslo og sentrum, så er det gråsonen mellom Blindern og sentrum som er viktig.  

Universitetet er en berikelse for byen. Universitetets samspill og integrering med samfunnet er 
avgjørende både for å kunne sikre et konkurransedyktig universitet og landets 
utviklingsmuligheter i framtiden. I denne sammenhengen blir Kunnskapshovedstaden Oslo svært 
viktig, og det hviler et spesielt ansvar på Universitetet i Oslo som landets eldste og høyest 
rangerte utdanningsinstitusjon. UiOs rolle her er å skape samspill som løfter forståelsen av 
kunnskap inn i viktige og relevante samfunnslag.  

UiO utdanner ikke innen tekniske eller estetiske fag. Hadde man gjort det, ville presset innenfra 
organisasjonen vært større på områdene som gjelder utformingen og betydningen av vårt fysiske 
miljø. UiO må derfor utvikle intensjonene sine i samarbeid med kunnskaps-, forsknings- og 
innovasjonsmiljøer, næringslivet og andre. UiO må være bevisst sin oppdragsgiverrolle ovenfor 
fagmiljøer som kompletterer der hvor man selv ikke har den nødvendige kompetansen. Dette 
gjelder både for utviklingen av UiOs akademiske byggverk og for de bygnings-/byplanmessige 
dimensjonene. 

Nedre Blindern er et typisk gråsoneområde. Gråsoner er byområder som enda ikke har en klart 
utviklet bystruktur eller form – slik som området Gaustad til Marienlyst. Slike områder egner seg 
for hybrid byforming eller blanda by. En ren boligfeltsutvikling av Marienlyst – altså en 
funksjonsdelt byutvikling – som vi har sett i Oslo i løpet av tidlig 2000-tall, vil verken Oslo eller 
Marienlyst være tjent med.  

Enhver planleggingsoppgave er kontekstuell og krever sin egen, spesielt tilpassede prosess. Dette 
gjelder også Nedre Blindern. UiO må sette sammen en kompetent gruppe mennesker for å 
tilrettelegge for og styre denne prosessen slik at den ikke sporer av med perifer handling hvor du 
egentlig bare tegner ting i en tilfeldig og tilsynelatende funksjonell rekkefølge. Hvis man klarer å 
oppnå en viss grad av eksperimentering i dette, har man på Nedre Blindern muligheten til å 
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påvirke utviklingen av kunnskapsområdet Gaustad-Majorstua i retning av en mer dynamisk, 
faglig relevant og inkluderende byutvikling enn det man ellers ville kunne se som resultat.  

 

Innspill	fra	UiOs	brukergrupper	
Samtlige fakulteter, Universitetsbiblioteket (UB), Universitetets senter for informasjonsteknologi 
(USIT), Studentparlamentet (SP), Hovedverneombudet (HVO) og 
Tjenestemannsorganisasjonene (TMO) ble utfordret på to punkter; 

- hvilke (faglige) utfordringer man ser i et 2040-perspektiv  
- hvordan Nedre Blindern best brukes framover 

 
I tabellen under har vi forsøkt oss på en kortfattet oppsummering av brukerinnspillene. 
Deltakerne bes kontrollere at de er riktig referert, og melde tilbake det de ønsker endret. 
 
  Utfordringer   Beste bruk av bygningsmassen 

MN 
- Nødvendig å redefinere og restrukturere fakultetet 
når kjemi og farmasi flytter fra NB 

- Energi og miljø som bærende idé for utviklingen 
- Samarbeid med OK om integrering av VGS i grunn‐
utdanningen ved UiO 

- Energieffektiv bydel Gaustad‐Majorstua 
- NB integrert i omkringliggende byvev 
- Miljø og bærekraft danner utgangspunkt for sam‐
arbeid med (nye) forsknings‐ og kompetansemiljøer 

UV 

- Spredt fakultet 
- Behov for nye møteplasser, læringsmiljøer, fleksible 
læringsarenaer, digitale og fysiske, labber, et UiO‐
senter for undervisning og læring, universitetspe‐
dagogikk og produksjon av nye læringsmidler 

- Samle miljøene som er spredt til Nemko, NHA og 
Forskningsparken 

- Utnytte Farmasibygget i samspill med Helga Engs 
hus og utvikle en «pedagogisk» campus – en møte‐
plass for innovasjon 

- Skape et vellykket møte mellom byliv og campusliv  
- Skape framtidens skole i samarbeid med skoler i 
Oslo (EdTech)  

HF 

- Trangbodd og spredt fakultet 
- Et fakultet i støpeskjeen  
- Behov for fasiliteter med ulike typer labber, spesial‐
rom (eye‐tracker, studio, virtuelle portaler mv) til 
bruk på tvers av fag, fakulteter, studenter og fors‐
kere (forskningsstrategisk bygg). 

- Vertskap for UiO:Norden  

- Fleksible prosjektlokaler for SFF, satsinger/ div. 
prosjekter i tidsavgrensede perioder  

- Samlokalisering av IMK, IMV, IAKH (Blindernveien 2 
og Frederiks gate 3) 

SV 

Globale trender i høyere utdanning: 
- Flere vil høyere utdanning 
- Internasjonalisering og mobilitet øker blant studen‐
ter og forskere 

- Fusjoner og samarbeid med instituttsektoren 
- Økt konkurranse innen forskningen/utdanning – 
studenten som krevende kunde 

- Spesialisering og branding  
- Urbanisering og et økt fokus på hovedstadsuniver‐
sitetene  

- Økologi/miljøkrav til bygg og infrastruktur 

SV spiller inn tre konkrete behov: 
- Konferansesenter med arealer for undervisning og 
utleie 

- Rammebygg med fleksible arealer  
- Forskningspark for eksternt samarbeid 
 
SV mener Nedre Blindern må utvikles som en funk‐
sjonell del av en helhet og fungere som inngang for 
UiO:Blindern. Innovasjon må danne grenseflate mot 
ekstern virksomhet og skape grunnlag for kommersia‐
lisering, og man må utnytte Marienlysttomtas poten‐
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- Livslang læring 
- Digitalisering og roboter i undervisning, studentin‐
formasjon og saksbehandling 

siale for UiO i denne sammenhengen. Det er ønskelig 
med studentboliger i nær tilknytning til campus.  
 
UiO må sko seg for å møte internasjonaliseringen vi 
står ovenfor. 

MED 
- Behov for større nærhet til UiO 
- Spredt lokalisering  

- Samlokalisering Helsam 
- Relokalisering fakultetsadministrasjonen 
- Sambruk av undervisningsarealer 
- Rammebygg for å ivareta satsinger og takle sving‐
ninger generelt ved UiO  

UB 

- En UiO‐ressurs – sted; rolle; kompetanser 
- Et akademisk og sosialt space 
- Et desentralisert læringssenter 
- Kunnskapsorganisering, metadata, informasjons‐
kompetanse, rombooking, forskerhotell, scene, 
formidling og vertskap 

- Betjener hele landet 
- Ingen «eier» Georg Sverdrups hus – har kvaliteter 
som må kunne utnyttes bedre 

- Georg Sverdrups hus = UiOs hus 

SP 
- Ønsker å bli involvert i prosess og arbeid med utvik‐
ling av NB 

- Studentene satser på Chateau Neuf 

- Dårlig flow mellom Øvre og Nedre Blindern Ønsker 
en levende campus, hvor student‐ og ansatteliv er 
en integrert del av bylivet.  

- Ønske om å bruke Tørtberg sosialt  
- Viser til «Stripa» på NTNU, maker‐spaces og et 
stadig behov for ulikeartede studerplasser (lesesa‐
ler, grupperom, lounges, etc.). 

HVO 

- Arbeidsmiljøloven 
- Likestilling, livsfaser, utvikle potensial 
- Sikre morgendagens arbeidsplasser 
- Læringsmiljø = arbeidsmiljø, og skal i hht Strategi 
2020 prioriteres høyere 

- Informasjon stadig viktigere (desinformasjon) 

- Bygge organisasjonstilhørighet 
- Studentene behøver «egne» arealer og blir påført 
stress når de må lete etter arbeidsplass (ref. LVS)  

- Privat sfære og arbeidsplasser som gir ro er viktig 
for de fleste – kontorlandskaper kan bli «for» stille   

TMO 

- Medbestemmelse og medvirkning 
- Tydelige ansvarsforhold 
- Arealbruk/ åpne landskap 
- Konsulentbruk vs intern kompetanse 
- Konferere TMO før beslutninger fattes 
- Bedriftshelsetjenesten 
- Viktig at det forut for endring har vært gode infor‐
masjonsprosesser, slik at de ansatte er kjent med 
årsaksforholdene  

- Ingen sterke konkrete innspill til NB på nåværende 
sted i prosessen 

USIT 

- Skal levere høykapasitet datanett – føringsveier og 
knutepunkt 

- Betjene spesielle lokale behov (musikk, astro)  
- Flytte USIT tilbake til campus 
- Få brukerstøtten nærmere brukerne 
- Endres fra utstyrstung til brukernær organisasjon 
- Stamnett 
- Trådløst nett tungt i gml bygg, radiotett 
- IT‐faglig 

-  

 

TF, JUS og OD velger inntil videre å stå litt til siden i prosessen og holdt derfor ikke egne innlegg 
på seminaret.   
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Museene ble derimot ikke invitert til å delta. Vi vurderer i ettertid at dette ikke var en riktig 
prioritering og museene vil derfor bli involvert på lik linje med øvrige i fortsettelsen.  

Innspill	fra	UiO‐satsingene	
Også de tre tverrfaglige UiO-satsingene var invitert til å dele sine erfaringer med prosjektet.  

UiO:Livsvitenskap foredro om konvergens, og slo fast at det å planlegging for konvergens er å 
planlegge for møteplasser – formelle og uformelle – faglige, fagsosiale og sosiale – fordi den 
menneskelige kontakten blir viktigere. Man skal sitte tett og alt skal være synlig. 

Konvergens i forskning og undervisning krever samarbeid og samhandling, har bedre forskning, 
rekruttering og talentutvikling som mål og skal stimulere til innovasjon og utvikling 
kunnskapsbasen. Bygger på livsvitenskapene, etikk og samfunn, interaksjon og 
internasjonalisering og er avhengig av tilrettelagt infrastruktur. 

UiO:Norden beskrev de tverrfaglige satsingene som endringsagent i universitetssystemet, og at 
disse både er et resultat av eksterne krav (i utlysningene  fra Forskningsrådet, EU, Nordforsk, 
mfl) og interne krav om infrastruktur tilrettelagt for (tverr-)faglig utvikling og samlokalisering. 
Tverrfaglige miljøer har både behov for nærhet til grunnmiljøene og synlighet internt/eksternt 
(flaggskip/campus). Det må organiseres et dekkende servicetilbud og klare retningslinjer for 
fasilitering av forskningsprosjektene dersom man skal fylle rollen som et ansvarlig og 
konkurransedyktig vertskap. 

UiO:Energi har omstilling til et bærekraftig energisystem som visjon, forstått som endret 
mønster i produksjon og forbruk av energi. Klima og miljøutfordringene er store og akademia må 
ta samfunnsansvar, vise solidaritet og ha miljøbevissthet. 

For å realisere visjonen til UiO:Energi kreves kultur, struktur og areal, og følgende virkemidller er 
beskrevet: 

- En tverrfaglig satsing på tvers av fire fakulteter (MN, JUS, SV, HF) + SUM 
- Ulike fagmiljøer har samme opplevelse av problemstillingen (samme forståelse) 
- Tverrfaglig arbeid trenger dedikerte forskere og deres interessesfærer – både forskere som 

er faglige «enere» og som er «brobyggere» 
- Deltakere må både være forankret i sitt basismiljø og arbeide ute i prosjektet. 
- Fleksible arealer gearet mot å tilfredsstille behovene til tverrfaglige forskningsmiljøer 

Det å legge til rette for morgendagens tverrfaglige forskning, utdanning og innovasjon er 
avgjørende for at UiO skal kunne oppnå faglig og tematisk identitet nasjonalt og internasjonalt. 

UiO har bredde til å adressere energi tverrfaglig (grønn humaniora, energirett, ulike 
energikonsepter).  Det blir viktig å finne balanse mellom bottom-up-behov og top-down-initiativ 
og etablere felles forståelse mellom ledelse, dekaner, instituttledere og forskere. 
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Innspill	fra	ekstern	deltaker	
Sivilingeniør og utvikler Peter Groth innledet med oppfordringen om «Alt på et sted og litt 
av hvert på alle steder». Med dette mente han å understreke betydningen av samvirke og 
sambruk innenfor konsentrerte byområder, og at man ved å blande formål får inn størst mulig 
fleksibilitet i urbane strukturer.  

Multifunksjonelle bygg som rommer ytterpunktene kultur og marked, har vist seg å gi størst 
robusthet over tid – både som forutsetning for bymiljø, investering og byform. Groths viktigste 
budskap var likevel at UiO må forstå at universitetets arealer og beliggenhet er en enorm ressurs 
hvis verdi bare vil fortsette å øke all den tid urbaniseringen fortsetter. Derfor må vi forsøke å 
finne en måte å utvikle UiO på som kan utvikle seg sammen med den fremtidige byen.  

Groth viste også inspirerende eksempler fra utviklingsprosjekter hvor man har fått til sambruk 
mellom komplementære energibehov i ulike bygg, samarbeid om sysselsettingstiltak og ordinær 
drift og konvertering av gamle bygg til ny, moderne bygningsmasse. 

UiO har en spredt og tredelt campus, og innspillene fra Groth har direkte relevans for 
eiendomsutviklingen universitetet har ansvar for. 

2. Premisser	for	utvikling	av	Nedre	Blindern	–	visjon		

Hvilken	nytte	skal	UiO	ha	av	Nedre	Blindern	i	framtiden?	
Med Visjon mener vi et omforent bilde av hvilken rolle bygningsmassen på Nedre Blindern skal 
spille for Universitetet i Oslo som helhet. Vi bruker begrepet for å sette i gang en diskusjon om 
HVA UiO vil bruke Nedre Blindern til – i et langsiktig perspektiv.  

Norge har universiteter som profilerer seg som «arktisk», «blått», «olje/gass», «teknologi» og 
«life science/biovitenskap». UiO som breddeuniversitet har ikke en slik overskrift. 

Utredningsprosjekt Nedre Blindern trenger overordnete styringssignaler om under hvilken 
akademisk fane prosjektet skal sortere under. Hva skal det holdes åpent for og hva kan man se 
bort fra?  

Situasjonen krever altså at universitetets ledelse samler seg om en tilbakemelding med 
strukturelle føringer. Det bør kanskje pekes ut en «intern oppdragsgiver» til EA, som har ansvar 
for kommunikasjon av faglige føringer til prosjektutviklingen. Dette er nødvendige grep for at 
UiO skal få maksimalt utbytte av Nedre Blindern.  

Slik EA leser situasjonen har UiO nå anledning til å ta en strukturell diskusjon om hvordan UiO 
på et overordnet nivå skal utvikle seg i framtiden. EA ser konseptuelt to ulike veier her: 

A. Fakultær konsolidering – samlokalisering, stimulering og komplettering av dagens 
fakultetsstruktur geografisk og faglig 



      9 

  UiO:EA|Plan‐ og utredning – notat – utredning Nedre Blindern 

B. UiOs (tverrfaglige) satsinger – geografisk og faglig reorganisering av universitetet (ned på 
institutt- og senternivå), eksempelvis rundt tematiske overskriftene  

I. Mennesket og biomangfold/ Livsvitenskap 
II. Det politiske mennesket/Norden 

III. Bærekraft og grønt skifte/ Energi  
IV. … det som mangler for at bildet skal bli helt nok… ånd? 

Mellom disse ytterpunktene vil det finnes mange hybride former. Det er verdt å diskutere hva 
UiO vil være best tjent med – et klart strategisk langsiktig valg mellom disse to – eller om man 
skal la tilfeldighetene råde.  

Det er ikke den geografisk/fysiske plasseringen i seg selv som er avgjørende for den faglige 
utviklingen av UiO, men selve de fag-strukturelle grepene og prioriteringene som ledelsen tar, 
eller ikke tar. Det er derfor rektor og styret må definere hvor mye sprengkraft skal legges til 
Nedre Blindern i den framtidige fornyingen av institusjonen UiO.  

Så langt kan vi ganske enkelt skissere en håndfull alternative utgangspunkt for en visjon for 
Nedre Blindern: 

1. Pragmatiske EA-løsning 

Den enkleste løsningen er den som ikke tar stilling til den faglige utviklingen ved UiO, og som 
kun konsentrerer seg om å oppfylle konkrete målsettinger slik de er kommet til uttrykk som krav 
til eiendomsmassen. Suksesskriteriene for en slik visjon vil være arealeffektivisering, reduksjon 
av innleieareal og konsentrasjon av UiO i «egne» bygg, og hvor brukere blir plassert der det 
finnes ledige lokaler snarere enn at de blir samlet i relevante faglige fellesskap. Et slikt 
utgangspunkt er ikke ensbetydende med dårlig kvalitet eller uhensiktsmessige løsninger, og 
behøver ikke vanskeliggjør målet om en levende campus som en integrert del av byen, men det 
gjør heller ikke bygningsmassen til et verktøy for akademiske utviklingen. Vi kan kalle dette for 
den pragmatiske EA-løsningen.  

2. MN-linje 

En annen mulighet er å benytte Nedre Blindern til å konsolidere MN etter at farmasøytisk og 
kjemisk institutt er flyttet til LVS. Dette ville innebære at MN ser på hvordan de best kan samle 
seg og redefinere seg som fakultet. Man kan forvente at arealer «fristilles» fordi fakultet må sette 
seg sammen på en mer framtidsinnrettet måte enn tidligere.  

Bruken av de fristilte arealene kunne så gjøres tilgjengelige for andre fakulteter eller trengende 
institusjoner ved UiO, uten at dette vedkommer MN.  

3. Utvidet MN-linje 

En tredje mulighet kan bygge på «MN-linjen» men under forutsetning av at MN skal ha 
påvirkning på bruken av de fristilte arealene. Begrunnelsen for dette kunne være at de som skal 
være lokalisert på Nedre Blindern skulle kunne dra nytte av beliggenheten nær MN fordi dette på 
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sikt kan danne grunnlag for inter- og transdisiplinær aktivitet. I en slik modell blir dialogen med 
de andre fakultetene gradvis viktigere.  

4. Blindern reorganisert 

En fjerde organisering kan ta utgangspunkt i at man ser på Øvre og Nedre Blindern i 
sammenheng, og ser på hvordan fakultetene her er organisert og hvordan de enklest og best 
kunne samlokaliseres og rekonstituere seg for framtiden.  

Et scenario her kunne være at man identifiserte tilgjengelige arealer og ekspansjonsarealer i 
nærheten av der hvor hvert enkelt fakultet holder til tradisjonelt, og bygget videre på dette. Man 
kunne da eksempelvis beslutte å samlokalisere HF ved å bygge arealer for HF nær HF, og at man 
samlokaliserte SV ved ente å bygge på SiO-barnehagetomten eller utvidet SV ned til Georg 
Morgenstiernes hus. UV skulle kunne samles i Helga Eng og Farmasibygget og MN skulle kunne 
skille lag sør og nord for Blindernveien. Kristine Bonnevies hus kunne tas i bruk til 
fellesfunksjoner for UiO som det er behov for og slik fungere som rammebygg for prosjekter og 
ulike sentre, inngå i samarbeid med UB om forskningshotell, huse digital eksamen mv.  

5. UiO – campus for tverrfaglighet 

En femte modell kunne være at alle UiOs fakulteter skulle være vertskap for tverrfaglige 
satsinger. Slik sett kunne man benytte NB som pilot for fysisk tilrettelegging både for UiO:Energi 
(og UiO:Norden?), og at man kunne se for seg at UV og TF etablerte platformer for tverrfaglige 
satsinger parallelt med eksisterende satsinger.  

Dette er kanskje den modellen som gjør det enklest og best kan styre kontakten mellom den 
tverrfaglige forskningen og grunnforskningen. Og som vil kunne virke revitaliserende på 
fakultetsorganisasjonene. 

6. Tverrfaglig campusutvikling ved UiO:Blindern 

En sjette måte å strukturere NB er å ta utgangspunkt i de tre tverrfaglige satsingene ved UiO. 
Man kan bestemme at disse overskriftene er gode nok til å gjøre UiO relevant på den akademiske 
himmelen. Dermed blir det disse tre som organisere UiOs prioriteringer i framtiden – både når 
det gjelder den akademiske aktiviteten og det fysiske miljøet. 

Det planlegges for at UiO:Livsvitenskap får sitt bygg i Gaustadbekkdalen innen 2024. Det er 
derfor ikke unaturlig å studere nærmere hvilket potensiale som ligger i programmet til 
UiO:Energi og innpasse dette med MNs øvrige behov. ¨ 

Man kunne se for seg en konsolidering av MN som utvikles parallelt med at Nedre Blindern 
utvikles som interdisiplinær vertskapsarena for UiO:Energi-genererte prosjekter, innovasjon og 
næringsutvikling. Vi kunne kalle dette for en campus for energi og bærekraft. En skaper slik et 
godt grunnlag for å følge opp mange av anbefalingene fra SAB-utvalget og svarer offensivt på 
utfordringene knyttet til det grønne skiftet og ny norsk næring. En slik visjon forutsetter vilje til 
smidighet mellom fakultetene og en utvidelse UiO:Energis selvforståelse i den grad satsingen har 
et for ensidig fokus på energi.  
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3. Scenario	–	aktuell	bruk	
Signalene vi mottok under oppstartsseminaret gikk entydig i retning av å anbefale oss å tenke 
modig, ekspansivt, helhetlig og optimistisk på vegne av UiO. Det var en sterk stemning for og vilje 
til samarbeid mellom fakulteter og institutter, og vi ble oppfordret til å se ut over den 
tradisjonelle fakultære organiseringen av Universitetet.  

Deltakerne var særlig opptatt av at utviklingen av NB må komme hele UiO til gode, og at 
utviklingen bør knytte Øvre og Nedre Blindern bedre sammen. Det er åpenbart at dette er 
oppgaver som må løses i et godt samarbeid mellom den faglige og fysiske planleggingen. 

Under er det listet opp idéer og forslag fra Granavolden til mulige aktiviteter på NB. De tatt med 
for å ta vare på dem uten at de er diskutert eller prioritert på noen måte.  

Rammebygg: nær sagt samtlige aktører ved UiO, både faglig og administrativ linje, gir uttrykk 
for et behov for å kunne hus ordinære UiO-brukere temporært. Begrepet rammebygg blir også 
brukt om husing av eksternfinansierte forskningssentre og interne prosjekter. Begrepet er diffust 
og må studeres nærmere med tanke på dets betydning. 

MN-verksted: MN-verkstedet skal med stor sannsynlighet lokaliseres til NB, har en naturlig 
relevans til prosjektet og blir utredet i 2017. 

Digital eksamen: et velfungerende, campusnært system for avvikling av digital eksamen er 
ønsket velkommen av UiOs viktigste brukere, studentene. 

Avvikling av innleiekontrakter: avvikling av ordinære kommersielle innleiekontrakter der det er 
hensiktsmessig, er økonomisk gunstig for UiO og av den grunn ønskelig i seg selv. Det er i denne 
sammenheng nødvendig å se nøye på hvordan grupper organiseres, slik at man bidrar til å styrke 
fagmiljøene gjennom hvordan de lokaliseres. Det kan ikke være automatikk mellom avvikling av 
en innleiekontrakt og det å bli lokalisert på NB. 

Dome of Visions: med referanse til slike vellykkede eksempler fra andre steder i verden, kan slike 
midlertidige tiltak å skape debatt om bruk og framtid, og slik bidra til å utvikle prosjekt Nedre 
Blindern og gi prosjektet en demokratisk for ankring. 

Konferansefasiliteter: kan innarbeides i konsepter som bygges opp som åpne møtesteder, kan 
tiltrekke seg kompetansemiljøer og danne grunnlag for nye samarbeid.  

Videregående skole: det er etablert kontakt mellom Utdanningsetaten og MN og arbeidet med å 
utvikle en idé for en felles faglig platform for en videregående skole på NB er igang. Muligheten 
vil bli utredet. 

Forskningspark/gründer/start up-fasiliteter: Integrering og samarbeid med kunnskapmiljøer og 
tilrettelegging både for nytt og etablert næringsliv. (Må hente erfaringer fra OsloTech. Kan dette 
integreres i et rammebygg?) 

I tillegg til dette spiller EA inn: 
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Nasjonalt laboratorium: Lokalisering av nasjonalt laboratorium til Nedre Blindern for å sikre 
nasjonale interesser i forskningen knyttet til for eksempel det grønne skiftet. Dette vil styrke UiO 
som faglig nav i akademia. 

Sivilingeniørutdanning: UiO mangler teknisk utdanning og teknisk lederutdanning og lider 
under fraværet av denne kompetansesektoren. Kan NB bli arena for å bygge ut 
undervisningstilbudet ved UiO, på de teknologiområdene som det grønne skiftet avhenger av? 

4. Konkret	utbytte	av	seminaret	

Hovedutfordringer 

Samlingen på Granavolden resulterte også i en liste med utfordringer som UiO og NB står 
ovenfor. Disse utfordringene må brukes konstruktivt som målsettinger for arbeidet på alle nivåer: 

1) Attraktivitet – hvordan få de beste menneskene til UiO? 

2) Samarbeid – hvordan bli en arena for grensesprengende (internasjonalt-nasjonalt-
regionalt-lokalt) samarbeid? 

3) Levende campus – hvordan utvikle et universitet for alle, møtet med byen og det åpne 
universitetet? 

4) Framtidens arbeidsliv – hvordan bruke UiO som vindu mot verden? 

5) Mangfold – hvordan bringe verden til UiO? 

6) UiO i Oslo – hvordan gjøre UiO til et foregangsuniversitet innen campusutvikling? 

7) Interne prosesser – hvordan utnytte UiOs interne ressurser målrettet? 

8) Eksterne prosesser – hvordan påvirke og skape politisk forståelse for universitetets 
samfunnsoppdrag? 

Generelle	innspill		
Deltakerne ga generelle innspill til planlegging, programmering og prosjektering av bebyggelsen 
på Nedre Blindern. Disse er uttrykk for kvalitative behov, og blir viktige målsettinger for arbeidet: 

Samlokalisering: flere av fakultetene uttrykker behov for å samle miljøene sine, som ofte er svært 
spredt. 

Møteplasser: mange og varierte møteplasser var den aller klareste etterlysningen som kom fram 
under oppstartsseminaret – det kom som signal fra absolutt alle hold – faglige og administrative, 
unge som gamle, studenter og ansatte. 
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Fleksibilitet: nesten like sterkt som kravet om fler møteplasser, var kravet om at bygninger må ha 
stor fleksibilitet og generalitet for å kunne imøtekomme en framtid med stadig mer 
omskiftelighet.  

Levende campus: Øvre og Nedre Blindern, og campus UiO:Blindern som helhet, må veves tettere 
sammen og bli en mer velfungerende enhet. 

Byliv: UiO i mye større grad må bli en integrert del av byen. Særlig dette med åpne førsteetasjer, 
varierte publikumsattraksjoner, økt grad og et variert kommersielt tilbud, samarbeid med andre 
institusjoner om deling av fasiliteter, et felles rombookingssystem, og en bedre kopling på byens 
infrastruktur – kollektivtilbudet, gate-, sykkel- og turveinett, sees på som avgjørende brikker for å 
skape den nødvendig utvekslingen mellom byen og Universitetet. Universitetet må tilby byen og 
nabolaget noe man ikke finner ellers for å trekke til seg nye grupper besøkende. (Eksempelvis 
kom det opp et forslag om å gjøre Svein Rosselands hus om til et eksklusivt restauranthus, kan 
skje med æresbolig i en antikvarisk tilbakeført professorbolig.) 

Åpent universitet: UiO er et åpent universitet. Bygningsmassen er det beste verktøyet til å 
demonstrere denne verdien ut i byen og ut i verden. Dette er en politisk verdi i vårt samfunn som 
vi kan være stolte av og som vi kan kommunisere tydeligere. 

Infrastruktur: peak performance infrastruktur er avgjørende for hvor attraktiv UiO er som 
arbeidsplass – både når det gjelder IKT, brukerstøtte, drift av og service knyttet til 
felleslokaliteter (labs, spesialrom, etc.). Infrastruktur kan også gi fortrinn i konkurransen om å 
tiltrekke seg nye og eksterne samarbeidspartnere. 

UB: Interessant å forfølge idéen om å større grad integrere UBs ressurser inn i planleggingen av 
NB, fordi deres potensiale og kunnskap sammenfaller svært godt med de mange forsøkene på å 
beskrive hva det er som skal til for å legge til rette for et vellykket tverrfaglig samarbeid. De er 
interessert.  

UiO:Energi: Er et svært relevant spor å forfølge – har utgangpunkt i MN, er høyaktuelt 
samfunnsmessig, politisk og faglig, potent i bysammenheng – urbanisering – energibruk, kan 
danne kjede fra grunnutdanning i vgs via universitet til innovasjon og ny næring. 

Råd	til	videre	prosess	
Deltakerne ble oppfordret til å gi EA råd om den videre prosessen. Disse er sitert under. Samtlige 
er ukontroversielle for EAs del, tas til etterretning og vil bli fulgt opp i den grad det synes 
hensiktsmessig. 

1) Ny samling om et år – seminar er en god arbeidsmåte 
2) Inviter til happenings, work shops når en skal gå fra ett trinn til det neste 
3) Bruk tid og folk til å få fram tydelige og til dels motsetningsfulle alternativer 
4) Metodisk sikre at prosjektet er forankret i visjonen 
5) Prosessen bør operere med 2 eller flere tidshorisonter, eks. 2024-30; 30-40; 40-60  
6) Tenk langsiktig og fleksibelt – behov vil være helt andre i 2050 
7) Ha fokus på langsiktige mål 
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8) Bruk Studentparlamentet til politisk påvirkning og aktivt i prosessen 
9) Gi prosjektet høy prioritet – også økonomisk 
10) Bygg på og forsterk det beste vi har  
11) Gå fortere fram 
12) Må alt være så langsiktig? Hva med midlertidige prosjekter og raske tiltak? 
13) Start det politiske arbeidet når LVS-bygget har fått startbevilgning 
14) Fokus på randsonene (Marienlyst, Friggfeltet etc.) 
15) Bruk KVU-metodikk 
16) Framragende forskning trenger framragende infrastruktur (IT og LAB) 
17) Hold åpent for nye muligheter 
18) Arkitektkonkurranser 
19) Studentkonkurranse: Din drømmecampus 

5. Prosjektplan	datert	6/2‐17	
Dokumentet skal være et verktøy for å samle kjente premisser, kommunisere oppgaven, 
informere internt/ eksternt og danne grunnlag for diskusjon og videre arbeid. 

Neste revisjon vil inneholde kapitler eller avsnitt med konklusjoner fra oppstartsseminaret, mer 
om miljøperspektivet i prosjektet, forslag til alternative modeller for visjon/scenario samt en 
forenkling av kapittelet om finansiering. Nytt MN-verksted er kommet tydeligere til som 
premissleverandør i prosjektet, og vil bli redegjort for. Dokumentet er åpent for innspill og 
kritikk.  

6. 	«Helhetlig	plan»	
På bakgrunn av visjon, scenarier, mulighetsstudier/utredning, evalueringsarbeid, justeringer og 
en god forankringsprosess, tenker EA at vi skal klare å utarbeide en generell og helhetlig plan 
hvor hvordan UiO ønsker å bruke Nedre Blindern etter LVS. Planen vil gi retningslinjer for den 
mer detaljerte utviklingen av enkeltbygg og utomhusanlegg, synliggjøre evt. behov for regulering, 
aktuelle nye infrastrukturprosjekter m.v. Parallelt med offentlig planlegging vil en helhetlig plan 
både inneholde en «samfunnsdel» (innhold/tekst) og en arealdel (form/tegning). 

En forutsetning for prosjektets gjennomførbarhet er at det har en solid faglig-politisk styring og 
at fakultetene er aktive planleggingen – både på dekan-, direktør- og instituttnivå.  

7. Finansiering	
Ettersom det mest hensiktsmessige pt vurderes å være å organisere prosjektet Nedre Blindern i 
delprosjekter som sorterer under en helhetlig plan, vil det være ulike finansieringsbetingelser og 
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muligheter for ulike arbeidene som skal utføres. Spørsmålet skal integreres i prosjektutviklingen 
– og må i første omgang dreie seg om kartlegging av muligheter og premisser.  

Det er stor felles forståelse av at finansiering vil være avgjørende for hva som er mulig å få til på 
Nedre Blindern. Det er likevel, og fra alle hold, en tilsvarende stor enighet om at spørsmålet om 
finansiering i seg selv ikke skal få overskygge eller legge begrensninger på prosjektutviklingens 
innledende faser. 

8. Videre	prosess	
1. Spørsmålet vedrørende overordnete føringer for utredningsprosjektet vil bli løftet til 

dekanat, rektorat og styre. 
2. EA starter kartlegging av aktuelle brukeres nåværende størrelser og antatte behov, samt 

innledende arbeider vedrørende uteområder og infrastruktur. 
 

 
Vi viser avslutningsvis til rektors innlegg, om at potensialet i prosjektet på Nedre Blindern peker 
ut over UiOs interesser og har akademisk betydning nasjonal sammenheng. Det er denne 
bakenforliggende strategiske tenkningen som bør gi føringer for EAs arbeid.  

Vi håper på et konstruktivt samarbeid med UiOs akademiske miljø og politiske ledelse i tiden 
fremover. 

 

 

 

På forhånd takk! 
 
 
 
Hilsen Plan- og utreding 
 
 
 
 

MRK! den korte fristen 12/6-2017! 
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*     *     *   


