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Saken gjelder: 
UiBs gjeldende arealplan, vedtatt i 2013, skal erstattes av en ny plan for å ivareta de mål og 
prioriteringer som fremkommer av universitetets strategi 2016 – 2022, «Hav, Liv, Samfunn».  
 
På dette grunnlag er det satt ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en Masterplan for 
areal. Arbeidet planlegges ferdigstilt for styrebehandling i november 2017. I denne saken bes 
universitetsstyret ta stilling til overordene prinsipper for en slik plan. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte prinsippene for en Masterplan for areal og ber 
universitetsdirektøren legge fra forslag til plan i styrets møte i november. 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 103/17 28.09.2017 2017/11668 
 
 

Masterplan for areal 
 
Bakgrunn 
En ny Masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UiB er nå under utarbeidelse. 
Masterplanen erstatter eksisterende plan fra 2013 og skal være et viktig hjelpemiddel i 
arbeidet med å gjennomføre ambisjonene i universitetets strategi for perioden 2016 – 2022 
Hav, Liv Samfunn. Samtidig knyttes planen tettere til nye krav fra Kunnskapsdepartementet 
som er kommet til siden 2013. Dette gjelder i første rekke krav knyttet til nytenkning i bruk av 
infrastruktur og bygg, samt til arealeffektivisering (Kvalitetsmeldingen). 
 
 
Visjoner og målbilde 
UiB skal være et nyskapende universitet, hvor grenser mellom fag krysses og 
kunnskapsfronter flyttes, på veien mot et bærekraftig globalt samfunn. Universitetet i 
Bergens strategi 2016 – 2022 ”Hav, liv, samfunn” viser hvordan våre prioriteringer settes for 
å videreutvikle UiB. Prioriteringene er oppsummert i følgende strategiske mål: 
 

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter 
ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard. 

- UiB skal utdanne Norges mest attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av 
kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning. 

- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine 
langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. 

- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte 
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen. Innen 2022 
skal vi være ledende i Norge på digital formidling. 

 
Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiB skal innrettes mot å løse UiBs unike behov for 
arealer for disse formålene. Dette innebærer at Masterplanen må vise hva som er viktigst i 
utvikling av eiendomsmassen for at universitetet skal posisjonere seg som et internasjonalt 
ledende forskningsuniversitet. Utvikling og forvaltning av eiendommene skal skje i god dialog 
med universitetets brukere på fakultetene, ved museene og ved Universitetsbiblioteket, samt 
eksterne samarbeidspartnere og byen rundt. 
 
 
Prinsipper for prioriteringer 
Masterplanen for areal skal være et viktig hjelpemiddel for å støtte opp om universitetets 
faglige prioriteringer slik de framkommer i strategien 2016 – 2022; Hav Liv og Samfunn. For 
at UiBs eiendommer skal bygge opp under målene, må de legge til rette for studentvelferd og 
et godt arbeids- og læringsmiljø. Bygningene må legge til rette for oppgaveorientert 
tverrfaglig samarbeid gjennom samlokalisering, sambruk av arealer og møteplasser for 
vitenskapelig personell og studenter. Godt vedlikeholdte og tilrettelagte bygninger bidrar til 
trivsel og er videre en viktig forutsetning for å kunne skape fremragende arenaer for 
forskning, undervisning, innovasjon og formidling. Samtidig må det tas hensyn til at 
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kunnskapssektoren er i betydelig endring. Dette stiller krav til fleksibilitet og muligheter til 
ombygging for å dekke morgendagens behov. UiB skal tilrettelegge for samarbeid med 
eksterne virksomheter både til forsknings- og undervisningsformål ved å åpne campus for 
næringsliv og forskningspartnere.  
 
Utvikling av fremtidsrettede arealer for våre ansatte og studenter må balanseres mellom 
faglige behov og krav til moderne forvaltning. Prioritering og løsninger må ta utgangspunkt i 
de reelle faglige behovene, men samtidig må løsningene være arealeffektive slik at mest 
mulig ressurser innrettes mot kjernevirksomheten. Med dette som utgangspunkt foreslås at 
følgende prinsipper legges til grunn for utviklingen av universitetets eiendomsmasse: 
 

1. UiB vil på en helhetlig måte videreutvikle og fortsette å konsentrere sin virksomhet 
rundt de to campusene Årstad/Møllendal og Nygårdshøyden. Det skal legges vekt på 
åpne og levende campusområder som del byutviklingen i Bergen og det skal legges 
til rette for samarbeid med Bergen kommune og andre aktuelle aktører. Bygninger 
ved UiB skal være tilgjengelig for alle studenter og må oppfylle krav til universell 
utforming. 
 

2. UiB skal ha høy internasjonal standard innenfor forskning, utdanning, formidling og 
innovasjon. Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiB skal innrettes mot å løse UiBs 
unike behov for arealer for disse formålene, bl.a. ved å legge til rette for etablering og 
drift av spesialiserte laboratorier og annen avansert forskningsinfrastruktur. 
Forvaltning og utvikling av eiendommene skal skje i god dialog med universitetets 
brukere på fakultetene, ved museene og ved Universitetsbiblioteket, samt eksterne 
samarbeidspartnere og byen rundt. 
 

3. Nye læringsformer og ny teknologi setter nye krav til det fysiske læringsmiljøet. 
Moderne og funksjonelle bygg er en forutsetning for å møte denne utfordringen. I et 
moderne læringsmiljø er det behov for et mobilt inventar i undervisningslokalene som 
kan varieres i tråd med kravet om nye undervisningsformer. Samtidig viser 
undersøkelser relativ lav bruk av tradisjonelle undervisningslokaler og lesesaler. 
Dette gir muligheter for at etablering av nye og fleksible undervisningsarealer som 
møter fremtidens pedagogiske behov, samtidig som det kan gi arealeffektivisering og 
muliggjøre salg av lite hensiktsmessige bygg. Et godt læringsmiljø er avgjørende for 
at studentene skal oppnå ønsket og forventet læringsutbytte.  
 

4. Etablering av samlokaliserte og integrerte kunnskapsklynger er ett av de viktigste 
virkemidlene i universitetets strategi 2016-2022 for å oppnå UiBs mål om å utvikle 
fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Masterplanen må legge føringer for 
hvordan areal skal tilrettelegges for etablering og drift av alle kunnskapsklyngene. I 
dette ligger bl.a. oppfølging av allerede vedtatte planer knyttet til Helsecampus 
Årstadvollen, Klimaklyngen, Kunnskapsklyngen for energi og teknologi, samt 
pågående prosesser for utvikling av de andre klyngene f.eks. knyttet til prosessen 
rundt samlokalisering av de marine forskningsmiljøene i Bergen og initiativet rundt 
etablering av en middelalderklynge.  
 
Kunnskapsklyngene skal gi grunnlag for samarbeid med næringsliv, kulturliv og 
samfunnsliv. Masterplanen skal gi vurderinger av hvilke konsekvenser dette får for 
universitetets arealbruk, herunder utleie til eksterne samarbeidspartnere. Vurdering 
av konsekvenser av etableringen av det nye forskningsselskapet på Vestlandet bør 
gis særskilt prioritet. 
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5. Det legges opp til at Masterplanen skal bygge videre eksisterende prinsipper og 
vurderinger for større byggeprosjekter slik de omtalt i styresak 71/16. I dette arbeidet 
skal grunnlaget for tidligere prioriteringer gjennomgås og vurderes. 
 
Et svært viktig avklaringspunkt er status til EnTek-bygget, der særlig en videre 
avklaring av arealbehovene til de relevante fagmiljøene ved MN-fakultetet og de 
andre samarbeidspartnerne i energi- og teknologiklyngen er en forutsetning for å 
komme i mål med en helhetlig utvikling av campus på Nygårdshøyden. I 
forutsetningene i dag ligger det at MN- fakultetet vil disponere 5-6000 m2 i EnTek-
bygget under forutsetning av netto arealeffektivisering knyttet til videre bruk av 
Realfagsbygget. Dette vil i sin tur gjøre det mulig tømme deler av Realfagsbygget 
under rehabiliteringen av dette bygget. Et annet avklaringspunkt i forhold til rammene 
som er lagt i styresak 71/16 vil være framdrift for byggetrinn 2 i Møllendal som skal gi 
plass til Griegakademiet. 
 

6. Universitetets spesialsamlinger ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket har 
stor verdi, både kulturhistorisk, antikvarisk og økonomisk. Dette stiller særlige krav til 
oppbevaring og utlån av materialet. Samlingene er skjørere og mer utsatt for 
klimatiske uregelmessigheter enn de ordinære boksamlingene, og følgene av skader 
blir større utgjør. Masterplanen skal vurdere tiltak for best mulig sikring og bevaring 
av samlingene. 
 

7. Vedtaket om samlokalisering av sentraladministrasjonen i Nygårdsgaten 5 må 
ivaretas som del av samlet prioritering i Masterplanen.  
 

8. I oppfølgingen av Masterplanen legges til grunn at utvikling og etablering av 
morgensdagens arbeidsplasser skjer i dialog med brukerne gjennom brukerorienterte 
prosesser, og at utvikling av fremtidens undervisningsarealer skjer i nært samarbeid 
med våre studenter. 
  

9. En fremtidsrettet utvikling av eiendomsmassen innebærer også økt fokus på 
arealeffektivitet. Masterplanen må ha som mål å redusere arealbruk pr årsverk og pr 
student i planperioden. Måloppnåelsen om økt arealeffektivitet skal kvalitetssikres 
gjennom byggeprosjekter, årlige arealbudsjett, reduksjon av areal pr arbeidsplass og 
mer fleksibel arealbruk på tvers av fakulteter og institutter. En kritisk forutsetning for 
økt arealeffektivitet er at oppgaver og campustenkning legges til grunn for utviklingen, 
og at strikte rammer for fakultet- og institutt-tilknytning til bygg oppheves. En slik 
arealbruk vil legge til rette for mer fleksibel og tilpasset arealbruk, gi økt 
arealutnyttelse og igjen gi grunnlag for å selge flere bygg for å finansiere 
oppgraderinger og videreutvikling av bygningsmassen.  
 

10. Samtidig som planen skal fokusere på arealeffektivitet må det tas høyde for at UiB 
har ambisjoner om fremtidig ekspansjon, både som følge av studentvekst og 
forskningsaktivitet. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med planene om å samle 
de ulike marine forskningsmiljøer i Bergen i en felles marin forskningsklynge. Her vil 
universitetets eksisterende bygninger og infrastruktur på Marineholmen spille en 
viktig rolle. Andre eksempler er muligheten til å bygge nytt kontorbygg på ca. 7000m2 
i Dokkeveien og muligheter for ekspansjon i området mellom Villaveien og Parkveien 
9. 
 

11. Det legges til grunn at UiB skal tilstrebe å ha tilstandsgrad 1 (TG1) på sine bygg og 
Masterplanen må skissere langsiktige planer og som gjør det mulig å planlegge for 
avsetning av ressurser slik at en kommer nærmest mulig dette målet før 2040.  
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12. Masterplanen skal legge til rette for at UiB skal nå sine målsettinger om å bli et 

grønnere universitet. 
 

13. Det legges opp til at tiltakene i Masterplanen for å oppnå en oppgradert og 
oppgavetilpasset bygningsmasse som også tar høyde for ekspansjon skal finansieres 
gjennom en kombinasjon av følgende kilder: 

a. Byggbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet gjennom statsbudsjettet 
b. Vedlikeholdsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet gjennom 

statsbudsjettet 
c. Salg av bygg 
d. Egne budsjetter finansiert gjennom internhusleieordningen 

 
Til tross for at det legges til grunn at deler av universitetets investeringer dekkes 
gjennom statsbudsjettet, effektivisering av drift og salg av hus, legges det til grunn en 
gjennomsnittlig årlig realvekst i husleien i perioden 2017 - 2029. Dette vil være 
nødvendig for å innfri gjennomføring av igangsatte byggeprosjekter, samt 
målsettingen om tilstandsgrad 1 i alle byggene i løpet av 2040. 
 
Realvekst i husleien er for øvrig være en videreføring av dagens 
finansieringsprinsipper for økt vedlikehold1, en modell som UiB har fått gode 
tilbakemeldinger på, både fra KD og i egen rapport fra internrevisjonen. 
 

 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Universitetet eier 303.000 m2 og leier 103.000 m2 tilknyttet campusene Nygårdshøyden og 
Årstad/Møllendal, samt noen bygninger utenfor campusområdene. Dette gjør UiB til en av 
landets største eiendomsaktører 
 
Arbeidet med en Masterplan for areal skal gi grunnlag for utvikling av universitetets 
bygningsmasse, samt effektiv bruk av eksisterende arealer. Det er også et krav fra 
Kunnskapsdepartementet at slike planer skal ligge til grunn for større oppgraderings- og 
byggeprosjekter. Etter departementets retningslinjer skal «byggebehov som meldes til 
Kunnskapsdepartementet relateres til institusjonenes overordnede plan.» 
 
I denne saken inviteres universitetsstyret til å gi innspill til de overordnede føringer og 
prinsipper for prioriteringer som skal legges til i utformingen av en Masterplan for areal. 
 
På bakgrunn av universitetsstyrets tilbakemeldinger og innspill vil universitetsledelsen legge 
fram forslag til Masterplan for areal i styrets møte i november. 

 
1 Vedtak om realvekst i investeringsbudsjettet ble gjort i styresak 42/14 om omtalt i senere 
budsjettfordelingssaker, se for eksempel styresak 142/16. 
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Masterplan for areal – En tilstandsvurdering av UiBs bygningsmasse 

 

1 Bakgrunn 
I 2012 leverte Riksrevisjonen en rapport om eiendomsforvaltning i universitets- og 
høyskolesektoren. Hovedfunnene i rapporten var:  
 
 En tredjedel av statlig eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren er vurdert til å 

ha en dårlig tilstand. Statsbygg sikrer i hovedsak et verdibevarende vedlikehold og har 
en bygningsmasse med en god tilstand.  

 De selvforvaltende utdanningsinstitusjonene arbeider lite langsiktig og systematisk med 
vedlikehold.  

 Det er svakheter i styringsinformasjon på områder som er viktige for å sikre et 
verdibevarende vedlikehold.  

 Det er risiko for at statens husleieordning ikke vil være tilstrekkelig for å håndtere 
framtidige utfordringer.  

 Sentrale myndigheter kan forbedre sin oppfølging av forvaltningen av eksisterende 
bygningsmasse.  

 

Blant Riksrevisjonens anbefalinger var at de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene skulle 
utarbeide tydelige mål for teknisk tilstand som vedlikeholdsarbeidet kan forankres i og 
langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold og utvikling av bygningsmassen. Rapporten er 
fulgt opp av KD gjennom følgende krav til institusjonene (brev av 29.09.15): «Departementet ber 
derfor om at alle statlige universiteter og høyskoler utarbeider overordnede planer for utvikling 
av bygningsmassen og effektiv bruk av eksisterende og nye campuser. En overordnet plan må 
ligge til grunn for eventuelle større oppgraderings- og byggeprosjekter på den enkelte campus. 
Byggebehov som meldes inn til Kunnskapsdepartementet, skal relateres til institusjonenes 
overordnede plan.»   

Viktigheten av god arealforvalting er også påpekt i Kunnskapsdepartementets langtidsplan for 
forskning og utdanning, Stortingsmelding 7 (2014-2015). I planen heter det at «Moderne og 
funksjonelle bygg med tidsriktig utstyr er vesentlig for å løse fremtidens utfordringer og for 
verdiskapning i Norge. Gode bygg er også avgjørende for fremragende kvalitet både i 
forskningen og undervisningen.» (Planen er nå under revisjon) og i Stortingsmelding 18 (2014-
2015): Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren omtales 
betydningen av bygg og infrastruktur. I meldingen står det at «Departementet har økt 
oppmerksomheten om og kravene til arealeffektivisering og nytenkning i bruk av infrastruktur og 
bygg, og vil fortsette med dette.» 

UiB har fulgt opp anbefalingene fra riksrevisjonen og KD, noe som også kommenteres av KD i 
referat fra etatstyringsmøtet våren 2017, hvor det heter at Universitetet arbeider godt med å 
tilrettelegge den bygningsmessig infrastrukturen for utdanning og forskning. I tillegg til nye 
prosjekter, har universitetet realisert større vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter innenfor 
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budsjettrammen. Universitetet har gode langsiktige planer for vedlikehold av bygningsmassen. 
Departementet merker seg at universitet årlig øker avsetningene for å sikre verdibevarende 
vedlikehold av bygningene. Universitetets arbeid med eiendomsforvaltning er også i tråd med 
føringer gitt i Kunnskapsdepartementet tildelingsbrev 2017, der det framgår at «Selvforvaltende 
institusjoner skal ha langtidsplaner for verdibevarende vedlikehold med tilhørende årlige 
budsjettavsetninger, som bidrar til å hente inn deler av vedlikeholdsetterslepet». 

Det utarbeides nå med en ny Masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UiB. 
Masterplanen erstatter eksisterende plan fra 2013 og skal være et viktig hjelpemiddel i arbeidet 
med å gjennomføre ambisjonene i universitetets strategi for perioden 2016 – 2022 Hav, Liv 
Samfunn. Samtidig knyttes planen tettere til nye krav fra Kunnskapsdepartementet som er 
kommet til siden 2013. 

Forslag til ny Masterplan for areal vil legges fram for Universitetsstyret i november 2017. I denne 
saken gis først en redegjørelse for status for universitetets bygningsmasse. Deretter gis en 
vurdering av overordne prioriteringer som grunnlag for utforming av endelig Masterplan.  

 

2.  Dagens situasjon 

2.1 UiBs bygninger og eiendommer 
 

Egne eiendommer 

UiB har en samlet bygningsmasse som består av 303.000 m2 eide og 103.000 m2 leide arealer. Av 
dette er 58.000 m2 innleie fra UiBs eiendomsselskaper. Bygningsmassen er hovedsakelig 
lokalisert på campusområdene Nygårdshøyden og Årstad/Møllendal. Bygninger utenfor 
campusområdene er Espegrend marinbiologisk forskningsstasjon, Arboretet og botanisk hage på 
Milde og velferdshyttene på Ustaoset og på Utne. I tillegg har Universitetsmuseet magasiner 
utenfor campusområdene, blant annet på Bryggen museum.  

Opprettelsen av Universitetet i Bergen ved lov av 09.04.46 resulterte i en egen reguleringsplan 
for universitetsområdene på Nygårdshøyden. Etter forhandlinger mellom staten og Bergen 
kommune ble planen vedtatt av Bergen bystyre juni 1964. Planen definerte universitetets 
utbyggingsområde med ca. 207 dekar på Nygårdshøyden og ca. 25 dekar på Årstadvollen.  

Reguleringsplanen bidro til at UiB fikk overta en rekke av leiegårdene og villaene på 
Nygårdshøyden. Dette var en blanding av villaer med arkitektonisk særpreg og stor detaljrikdom 
og enklere bygårder som varierer i størrelse og antall etasjer. Byggene var opprinnelig bygget 
som bolighus/leiegårder og senere i varierende grad ombygget til administrasjonsbygg, 
undervisningsbygg og lesesaler for fakultetsadministrasjon og studenter.  

En oversikt fra 1983 viser at UiB hadde 125 eiendommer på Nygårdshøyden, med et samlet 
areal på 182.670 m2 (Universitetsplan 2000). Av disse var 11 eiendommer bygget for 
universitetsformål eller ombygget til universitetsbruk (eks. Sydneshaugen skole), i alt 114.910 
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m2. De øvrige 114 bygningene på Nygårdshøyden utgjorde i 1983 67.760 m2 av bygningsmassen i 
dette området. Det gir et gjennomsnittlig bruttoareal på 590 m2 pr bygning, noe som illustrerer 
de store arealmessige utfordringene som UiB stod foran på 1980 og 90-tallet med stor økning i 
studenttallene og en bygningsmasse bestående av mange mindre bolighus på Nygårdshøyden. 
Utviklingen av bygningsmassen på Nygårdshøyden har hele tiden gått i retning av at UiB 
konsentrer sin aktivitet i færre og større bygg. Som resultat har UiB gradvis flyttet fra og solgt 
flere av de mindre bygårdene på Nygårdshøyden. 

Omgjøring av mindre bygninger til mer formålstjenlige gjorde at bygningsmassen i 2010 var 
redusert til 84 eiendommer. Samtidig var samlet areal økt til 256.000 m2.  

UiBs virksomhet på Årstadvollen har vært preget av andre bygningsmessige rammer enn på 
Nygårdshøyden. Klinisk utdanning startet ved Haukeland sykehus allerede i 1946. Universitetet 
fikk tilgang til tomter som muliggjorde prosjektering av nybygg og som resulterte i statlig 
finansiering og ferdigstillelse av MFH-bygget i 1963, odontologibygget i 1964, Prekliniske 
institutter i 1966 og Overlege Danielsens hus i 1974. Flere av de kliniske medisinske fagmiljøene 
flyttet inn i Sentralblokken Haukeland sykehus da den sto ferdig i 1983.  

I tillegg til UiB-arealene på Årstadvollen disponerer UiB ca. 12.000 m2 arealer ved Helse Bergen. 
Arealene er først og fremst knyttet til klinisk utdanning av medisinerstudenter og avtalefestet 
gjennom Haukeland sykehus som universitetsklinikk.  

Et av UiBs særpreg er at store deler av campus ligger i sentrum av byen. UiB er en viktig del av 
byrommet og har som institusjon et medansvar for å utvikle Bergen bysentrum. Med over 80 
eiendommer på Nygårdshøyden er UiB med på å sette sitt preg på Bergen sentrum. UiB har 
ansvar for å tilrettelegge bruk av bygninger og utomhusarealer på en måte som både studenter, 
ansatte og publikum og beboere på Nygårdshøyden er tjent med. Utvikling av 
universitetscampus er også utvikling av Bergen sentrum.  

UiBs eldste bygning er Fastings Minde, oppført i 1781. Det nyeste bygget er nybygget for 
Fakultet for kunst, musikk og design som er klart for innflytting i mai 2017. Innflytting i nybygget 
på Møllendal er samtidig en utvidelse av campus Årstad/Møllendal.  

 

Inn- og utleie 

UiB leier til sammen ca. 103.000 m2 fordelt på ca. 25 leieadresser.  Av dette leies ca. 58.000 m2 
fra eiendomsselskapene der UiB har aksjemajoriteten. Fra Nygårdshøyden Eiendom AS (NEAS) 
leies det inn totalt ca. 36.500 m2 fordelt på 8 leieadresser, fra UiB Eiendom AS (UiBEAS) leies det 
inn ca. 16.000 m2, mens det fra Magør AS leies ca. 5.000 m2.  

Om lag 1/3 av de øvrige innlede arealene omfatter Møllendalsveien 61, hvor deler av Fakultet 
for kunst musikk og design flytter inn i mai 2017. Bygget er oppført av og leies ut av Statsbygg.  

Til sammen leier UiB ut arealer tilsvarende 18.000 m2, i hovedsak til samarbeidspartnere 
innenfor forskning, utdanning og formidling.  
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Arealsamarbeid med Helse Bergen 

I vedtaket Stortinget gjorde i 1946 om etablering av UiB ble det samtidig vedtatt igangsatt 
utdanning av studenter i medisin. Utdanningen de første årene var kun klinisk og fakultetet 
manglet arealer for pre- og paraklinisk utdanning. Først i 1963 ble Armauer Hansens hus 
ferdigstilt for paraklinisk utdanning. Odontologiutdanningen ble vedtatt startet opp høsten 1962 
og odontologibygget ble ferdigstilt til det første studentopptaket. Videre utbygging av 
medisinerstudiet var knyttet til preklinisk utdanning og behovet for et eget preklinisk bygg. De 
prekliniske instituttene (PKI) fikk sitt eget bygg i 1966. 

Utdanning av medisinerstudenter skjer i dag nært samarbeid med avdelinger ved Helse Bergen. 
For å få dette til disponerer UiB arealer i flere av bygningene ved Haukeland universitetssykehus. 
UiBs bruk av arealer ved Helse Bergen knytter seg til sykehusets status som universitetsklinikk. I 
januar 2017 disponerte UiB 12.210 m2 i arealsamarbeid med Helse Bergen. Dette kommer i 
tillegg til innleid areal omtalt over. Arealene er kontorer, undervisnings- og forskningsarealer. 
Bruk av arealene og ansvar for drift og vedlikehold baseres i dag i stor grad på hevd og knyttes 
blant annet prinsipper som ble etablert ved oppføringen av Sentralblokken i 1983.  

Driftskostnader knyttet til arealene UiB disponerer hos Helse Bergen er finansiert med statlige 
tilskudd til drift av universitetssykehus. UiB og Helse Bergen har i fellesskap igangsatt en prosess 
for å kartlegge alle avtaler og eierforhold knyttet til arealer til undervisning og forskning ved de 
to institusjonene og beskrive hvilke rettigheter og plikter som knytter seg til arealbruken i dag. I 
tillegg til bruk av Helse Bergens arealer, leier Det medisinske fakultet arealer ved sykehusene i 
Haugesund, Førde og Stavanger.  

En sentral del av mandatet til Husebekk-utvalget (2016) var “å beskrive eventuelle barrierer for 
samarbeid mellom universiteter og helseforetak og foreslå konkrete løsninger lokalt, regionalt og 
nasjonalt”. Som del av dette gjennomgikk utvalget praksis for bruk av arealer for 
samarbeidsflaten universitet/ universitetssykehus. Gjennomgangen viste ulike praksis i utvalget 
anbefalte ny modell for bruk av nye arealer. 
 
Problemstillingen er aktuell som følge byggesakene ved blant annet universitetssykehusene i 
Oslo og Stavanger. I forbindelse med utbyggingen i Stavanger skal UiB utvide sin arealbruk og 
UiB er i dialog med KD om finansieringsmodell for disse arealene.  
 

Fredning og vern  

Det sammensatte bygningsmiljøet i universitetsområdet, som består av byggekunst fra sist på 
1700-tallet til i dag, har svært høy arkitektonisk- og kulturhistorisk verdi.  Dette unike 
bygningsmiljøet gir særpreg til UiB, med Universitetsmuseet(UM) på Muséplassen som 
universitetets fremste symbolbygg. UiBs sentrale bygninger er også viktige landemerker som 
med sin plassering og historie, tydeliggjør den sterke symbiosen mellom byen og universitetet. 
Det varierte og mangfoldige kulturmiljøet UiB forvalter, er berikende omgivelser for hverdagen 
til studenter og ansatte, rammer som skaper tilhørighet og identitet. 

Med hjemmel i Kulturminnelovens § 22a vedtok Riksantikvaren i juni 2014 å frede eller verne 33 
av UiBs eiendommer på Nygårdshøyden. Fredningene er del av Landsverneplan for 
Kunnskapsdepartementet. Blant bygningene er de store museumsbyggene, formålsbygde 
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undervisningsbygg, samt villaer og leiegårder fra slutten av 1800-tallet som er tilpasset 
universitetets bruk. Alle fredningene gjelder eksteriør, 17 av bygningene har dessuten 
interiørfredning. Gjennom Landsverneplanen er en tredel av UiBs bygningsmasse omfattet av 
vern.  

UiBs kulturhistoriske bygninger har utviklingspotensial. Erfaring viser at det er mulig å skape 
gode og tidsmessige arbeidsplasser for studenter og ansatte også i bygningsmiljø som er fredet. I 
samarbeid med Riksantikvaren søkes løsninger som ivaretar både bygningens kvaliteter og 
brukernes behov. 

Byggenes historie skaper symbolverdi, identitet og attraktivitet. Muséplassen 1, Aulaen og 
Jahnebakken 5 er eksempel på hvordan byggenes kulturhistoriske kvaliteter er videreforedlet 
sammen med nye løsninger. Originale bygningsdeler gir tidsdybder, en merverdi for prosjektet.  

Arbeidet med mulighetsstudier for å ekstrahere/synliggjøre potensialet i de fredede byggene er 
prioritert og det foreligger nå forvaltningsplaner for alle de 33 fredede byggene. Planene 
fokuserer på kvaliteter ved bygningen som må gis spesielt fokus i forvaltning og videre utvikling. 
Det er utarbeidet vernebestemmelser og rutiner for vedlikehold og tiltak i de fredede byggene. 
Mulighetsstudien vil også være et underlagsdokument som gir forutsigbarhet for god 
verdiforvaltning. Gjenbruk av eksisterende bygninger gir også positive bidrag til det totale 
energiregnskapet. 

Kostnader til drift og vedlikehold av fredede bygg er imidlertid betydelig høyere enn for resten 
av bygningsmassen. Alle endringer krever dessuten godkjenning fra Riksantikvaren.  

Bilde 1: 33 av bygningene ved UiB er fredet. Bildet viser Nygårdshøyden hvor de blå bygningene 
er fredet. 
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2.2 UiBs arealer fordelt etter formål 
En oversikt over universitetets arealer fordelt etter formål er gitt i tabell 1. 

Tabell 1. UiBs arealer etter formål  

Virksomhet Areal
Kontorvirksomhet 147 355
Studentvirksomhet 80 887
Lab.arealer 34 197
Fristasjon 31 109
Utleie 17 643
Midl. Ledig 32 746
Andre 61 933
SUM 405 869  

UiB disponerer til sammen 147.000 m2 til kontorformål. Det er imidlertid stor forskjell på hvor 
mye den enkelte arbeidstaker har til disposisjon. Mye av dette har historiske årsaker. De store 
kontorene som var tidsriktige i tidligere generasjoner, kan utnyttes på en annen måte i dag for å 
møte dagens behov både for forsknings- og læringsmiljø og for kostnadseffektivitet. 

Tas det utgangspunkt i at UiB har ca. 3.700 ansatte viser oversikten i tabell 1 at kontorareal per 
ansatt på ca. 40 m2., altså betydelig høyere en departementets normer på 23 m2 BTA pr ansatt. 
Deler av årsaken ligger i at normen er fastsatt i nybygg, mens UiB fortsatt har flere mindre 
bygninger som er ombygd til kontorbygg fra andre formål, jf. beskrivelse i kapittel 1. Det er 
likevel at real per ansatt er høyt og arbeidet med arealeffektivisering vil være sentralt i 
universitetets framtidige arealforvaltning.  

Studentarealer summerer seg til ca. 81.000 m2. Arealene kan deles inn i kategoriene 
undervisningsrom (UV-rom 46.000 m2), lesesaler/studentarbeidsplasser (29.000 m2, 
eksamenslokaler (2.400 m2) og studentsosiale arealer (3.300 m2). I tillegg til stilles det arealer 
tilsvarende 5.800 m2 til rådighet for ulike studentorganisasjoner gjennom fristasjonsavtaler 
(gratis husleie). Vurderes areal i forhold til antall studenter utgjør undervisningsrom ca. 2,8 m2 
per student og studentarbeidsplasser 1,7 m2 per student.  

Ansvar for UV-rom er delt mellom fagmiljø/fakultet og Eiendomsavdelingen. I hovedsak består 
fakultetenes UV-rom av arealer som ligger slik til at de vanskelig kan disponeres av andre 
brukere, undervisningslaboratorier eller har innredning eller bruk som er eksklusiv for en spesiell 
type undervisning. Disse rommene utgjør 24.900 m2 eller ca. 54% av det samlede arealet til UV-
rom. UV-rom som Eiendomsavdelingen har ansvar for kan reserveres gjennom eget 
bestillingssystem og brukes av alle fagmiljø ved UiB.  

Nye læringsformer og ny teknologi setter nye krav til det fysiske læringsmiljøet. Moderne og 
funksjonelle bygg er en forutsetning for å møte denne utfordringen. Det er nå satt i gang en 
prosess sammen med undervisere og studenter for å gi innspill til utforming av framtidens 
undervisningsarealer. 

Det er en klar trend at studentenes studievaner når det gjelder bruk av lesesalsplasser/ 
studentarbeidsplasser. Færre studenter arbeider fast på de tradisjonelle lesesalene og flere 
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søker mot vrimlearealer, læringssentre, kafeer og andre mer åpne arealer Som følge av dette 
har UiB de senere år etablert læringssentre ved de fleste fakultet. I et læringssenter skal 
studenten finne bibliotektjenester, både stille arbeidsplasser, arbeidsplasser som muliggjør 
kontakt med andre studenter, grupperom og kafe.  

Alle faste eksamenslokaler ved UiB er registrert under Studieadministrativ avdeling og har et 
samlet areal på 2.400 m2. Arealet fordeler seg på noen små rom som brukes for tilrettelagt 
eksamen for et fåtall studenter og 3 etasjer med permanente eksamenslokaler i Solheimsgaten 
18 for gjennomføring av digital eksamen for nesten 300 studenter på samme tid. Lokaler for 
gjennomføring av eksamener forøvrig er noe korttidsleie av saler og omdisponering av 
idrettssaler som til daglig brukes av Studentsamskipnaden. 

Laboratoriearealer spenner fra enkle rom som er dedikert for vitenskapelig utstyr som ikke 
trenger spesiell tilrettelagt infrastruktur gjennom ventilasjon, elkraft eller bygningsmessige 
tilpasninger til rom med stor grad av tilrettelegging mot avanserte instrumenter eller arbeid 
med for eksempel isotoper, farlige kjemiske stoffer eller virus. Laboratoriearealer finnes i 
hovedsak på Årstadvollen, Marineholmen, Realfagsbygget og Fysikkbygget. 

UiB har kostbar og teknisk avansert infrastruktur knyttet til marinbiologiske laboratorier. Disse 
laboratoriene blir forsynt med fersk- og sjøvann av ulike kvalitet døgnkontinuerlig for pågående 
forskning og undervisning. Både gjennom drift av arealer, vedlikehold og oppgradering 
representerer laboratoriearealer høyere kostnader i forhold til vanlige kontorarealer.  

UiB tilbyr fristasjonsarealer (ingen husleie) i hovedsak til Studentskipnaden og 
studentorganisasjoner (jf. omtale under studentarealer). Totalt utgjør omfatter fristasjon om lag 
31.000m2. 

Vedlikehold og interne flytteprosesser gjør at arealer står ledig. Per dd utgjør dette ca. 33.000 
m2, i hovedsak knyttet til oppussing av museet, Årstadveien 17 og 19 (gammelt odontologibygg/ 
overleges Danielsens hus) og Vivariet(AHH). 

En betydelig andel av UiBs arealer er knyttet til magasiner og samlinger. I tabell 1 er dette omtalt 
som andre arealer. I tillegg utgjør parkeringsanlegg vel 16.000m2 i denne kategorien.  

Utleie utgjør om lag 18.000 m2  

 

2.3 Tilstanden til bygningsmassen  
I perioden 2014 - 2016 har det vært gjennomført en systematisk kartlegging og vurdering av de 
fleste byggene, utført ved Fylkesnes as i samarbeid med Eiendomsavdelingen. Gjennomførte 
befaringer, innvendig og utvendig, har vurdert både bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg 
vurdert. Befaringene har skjedd i dialog med de ulike driftsavdelingene som har den daglige 
driften av byggene i sine respektive områder.  

Tilstandsvurderingen gjelder 80 av de 95 bygg som universitetet forvalter. Innleide bygg er ikke 
inkludert. Bygg på Marineholmen er ikke omfattet siden de nylig er overtatt av UiB og 
driftsavdelingene trenger noe tid for å bli bedre kjent med bygg og tekniske anlegg før 
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tilstandsvurdering utføres. En del mindre bygg er heller ikke medtatt da disse anses å ha 
sekundær verdi for Masterplanen og kun behov for løpende vedlikehold. Dette gjelder enkelte 
bygg på Espegrend og Milde, samt hyttene i Tingviken og på Ustaoset. 

NS3424 "Tilstandsanalyse for byggverk" er lagt til grunn og det er benyttet tilstandsgrad (TG) 
som angitt i denne; 

Tilstandsgrad for bygning er definert i Norsk Standard NS 3424

• 0 Ingen symptomer – Meget god standard uten feil og mangler. Kun 
ubetydelig slitasje og elde fra nybyggstandard.

• 1 Svake symptomer – God, tilfredsstillende standard. Lover og 
forskrifter er ivaretatt. Noe slitasje og elde fra nybyggstandard.

• 2 Middels symptomer – Et visst omfang av feil og mangler som krever 
oppgradering. Forekommende stans i tekniske systemer. Eventuelt avvik 
fra lover og forskrifter. 

• 3 Kraftige symptomer – Omfattende skader, feil og mangler. Mye 
slitasje. Stadig stans i tekniske systemer. Betydelig behov for utbedring. 
Sikkerhetsmessige risikoer. Avvik fra lover og forskrifter.  

I tilknytning til tilstandsvurderingen er det også gjort estimater for å etablere kostnader for 
nødvendig oppgradering av bygg og tekniske anlegg, både som følge av vedlikehold og behovet 
for generell oppgradering av byggenes tilstand til dagens bruk. Flere bygg har funksjonelle 
tekniske anlegg etter byggetidens standard som ikke lengre tilfredsstiller dagens krav, slik at det 
er et behov for fornying. Dette er medtatt i kostnadsestimatene og i mange tilfeller er det lagt til 
grunn at dagens anlegg må vrakes til fordel for nytt. Dette kan f.eks. gjelde ventilasjonsanlegg 
eller anlegg for heiser som følge av nye krav. I tillegg er krav til universell utforming medtatt. 
Bygg under rehabilitering og bygg som var planlagt rehabilitert i den perioden 
tilstandsvurderingen ble utført, er ikke medtatt i eksisterende tilstand, men i forventet 
ombygget tilstand.  

Figur 1 viser at ca. 12 % av UiBs samlede areal har en god teknisk standard, det vil si 
tilstandsgrad mellom 0 og 0,75. Om lag 33% av arealet ligger i intervallet 0,75 – 1,5, og 52% i 1,5 
– 2,25. Om lag 4% av universitetets arealer befinner seg intervallet 2,25 – 3,0, utgjør 4% av 
arealet.  

Figur 1. Byggenes tilstandsgrad 
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Gjennomsnittlig TG for samtlige av de vurderte byggene er 1,5 som viser at i det alt vesentlige er 
det mange bygg med tilstand "midt på treet". Gjennomsnittsalderen for samtlige bygg er ca. 50 
år ("vektet" i forhold til arealer), som gjenspeiler at mye av bygningsmassen spesielt på 
Nygårdshøyden bærer preg av opprinnelse fra rundt det forrige århundreskiftet og fremover 
mot midten av 1900-tallet, mens relativt få bygg er nyere enn 15-20 år.  

Oppgraderingsbehovet omfatter både bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg. De siste 
årene er det kommet nye krav til f.eks. ventilasjon som eksisterende anlegg ikke kan oppfylle. 
Det stilles i tillegg nye krav i tilknytning til universell utforming. I tråd med krav til ENØK er det 
nødvendig med utskifting av oppvarming og belysning. Arbeidet gjennomføres i tråd med 
langsiktige planer og i forhold til behov og økonomi i vedlikeholds- og investeringsrammer. 

Bygningene i TG3 gjelder Årstadveien 17 (rives/nybygg). Villaveien 34 (salg), Joachim Frielesgate 
1.(Mulig samlingsbygg) og nytt veksthus i musehagen. Prioriteringer av oppgradering av 
bygninger i gult må ses i sammenheng både med byggens levedyktighet, se nedenfor, byggens 
tekniske tilstand og byggens framtidig planlagte bruk. 

 

Bygningers levedyktighet 

I tillegg til byggens tekniske tilstand, vil også byggenes levedyktighet være et viktig parameter 
for utviklingen av eiendomsmassen. En bygnings levedyktighet måles ut fra to forhold: 

 hvor godt egnet bygningen er for formålet  
 hvor god tilpasningsdyktighet bygningen har  

 

Byggene som er vurdert i forhold til tilstandsgrad er også vurdert i forhold til egnethet og 
tilpasningsdyktighet. Vurdering av egnethet og tilpasningsdyktighet er gjort i henhold til teknisk 
standard som er utviklet for en slik vurdering. Til tross for at dette er en vurdering som i mindre 
grad ivaretar bygningenes tekniske tilstand, behov for oppgradering og brukernes opplevelse av 
bygget, er vurderingen av bygningene langt på vei i tråd med tilbakemeldinger og vurdering fra 
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fakultetene om byggene. En samlet oppsummering av bygningenes levedyktighet ved UiB 
fremgår av figur 2. Vurderingen av egnethet og tilpasningsdyktighet er gjort for alle arealer som 
UiB disponerer, både eide og leide. En oversikt er gitt i figur 2. 

Figur 2. Bygningers levedyktighet 

  

Figuren 2 viser at:  

 73 % (kategori A) er vurdert som godt egnet og har god tilpasningsdyktighet. Disse 
bygningene vil kunne fungere i lang tid for sitt formål, og teknisk oppgradering bør 
gjennomføres.  

 14 % (kategori B) er vurdert som godt egnet i dag, men med dårlig tilpasningsdyktighet. 
Her må teknisk oppgradering ses i relasjon til tidsbegrensningen.  

 3 % (kategori C) er vurdert å være dårlig egnet i dag, men har god tilpasningsdyktighet. 
Det indikerer tidsbegrensning før bygningene blir uegnet hvis det for eksempel kommer 
nye tekniske eller funksjonelle krav. Her må teknisk oppgradering ses i sammenheng 
med ombygging for å bedre den funksjonelle egnetheten. 

 10 % (kategori D) av bygningsmassen er vurdert som både uegnet og lite 
tilpasningsdyktig. Dette indikerer at avhending av bygningene bør vurderes. Deler av 
bygningsmassen er fredet eller vernet, og dermed vanskelig å avhende eller bygge om.  

Av det samlede arealet på 406.000 m2 som UiB disponerer er om lag 10 %, vurdert å ha dårlig 
tilpasningsdyktighet. Det kan for eksempel skyldes begrenset mulighet for fremføring av nye 
tekniske installasjoner og for rasjonell ombygging. Himlingshøyden er ofte en begrensende og 
svært kostnadsdrivende faktor fordi moderne ventilasjon vanligvis legges i himlingen og 
medfører senkning av himlingen for eldre bygninger. Når himlingshøyden er lav i 
utgangspunktet, vil ny ventilasjon enten gi for lav himlingshøyde eller medføre behov for andre 
kostbare inngrep i bygningen.  

Av bygningene som havner i kategori D og som anbefales avhendes er om lag 50% planlagt 
avhendet i forbindelse med UiBs prioriterte byggeprosjekter på Årstad/Møllendal. Dette gjelder 
blant annet Årstadvene 17 (nybygg), Kalfarveien 31 (oppsigelse av leiekontrakt) og Lars Hillesgt. 
3 (salg). Ytterligere 10% knyttes til planlagte samlingen av sentraladministrasjonen i 
Nygårdsgaten 5. (vedtatt salg av Prof. Keysersgate og Nygårdsgaten 1). For de øvrige byggene er 
det ennå ikke konkrete planer. Deler av disse er imidlertid fredet og verneverdig. Dette gjelder 
for eksempel bygninger knyttet til kulturhistorisk museum. 
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Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen, § 1-1, i plan- og 
bygningsloven med tilhørende tekniske forskrifter og veiledninger. I § 1-1 heter det at prinsippet 
om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. 

Det er et nasjonalt mål at alle offentlige bygg skal være tilgjengelige for alle innen 2025. I 
arbeidet med denne målsettingen er tilgjengeligheten for alle universitetets bygg kartlagt og det 
er utarbeidet standardiserte tilstandsrapporter for hvert enkelt bygg. Rapportene beskriver 
tilstanden, registrerte avvik, og kostnadsestimat for påkrevde tiltak for å tilfredsstille krav til 
universell utforming. I 2017 er det utarbeidet egen handlingsplan som prioritere gjennomføring 
av nødvendige tiltak i de enkelte byggene. I tillegg til utforming av egen handlingsplan har alle 
prioriterte byggeprosjekter ved UiB krav om utbedring av tiltak for universell utforming i den 
aktuelle bygningsmassen. Det er tilsatt egen prosjektleder for å følge opp tiltak i 
handlingsplanen. 

 

2.4 Finansieringsordninger for nybygg og vedlikehold  
 

Bevilginger over statsbudsjettet 

I hovedsak blir større nybygg i sektoren finansiert gjennom øremerkede avsetninger i 
statsbudsjettet. Slike byggeprosjekter har også bevilgninger til innredning og utstyr, som 
beregnes som andel av totale byggekostnader. Det stilles strenge krav til godkjenning og 
gjennomføring av slike prosjekter. 

Et viktig skille i finansieringen av nybygg gjøres mellom de 4 gamle universitetene (UiO, UiB, 
NTNU og UiTø) som selv forvalter sine bygninger og andre institusjoner i sektoren som i 
hovedsak betaler leie enten til Statsbygg eller andre utleiere.  

Statlig finansiering av nybygg til de selvforvaltende universitetene skjer ved at byggene 
overføres universitetene ved ferdigstillelse. Universitetene overtar deretter ansvar for drifts- og 
vedlikeholdskostnader ved byggene. De fleste større byggene ved UiB er finansiert av statlige 
bevilgninger. Eksempler på slike bygg er Realfagbygget, Bygg for biologiske basalfag, SV-bygget, 
Studentsenteret og Odontologibygget. 

De øvrige institusjonene i sektoren, som ikke selv forvalter sine bygg, betaler husleie til 
utbygger. Ved oppføring av nybygg vil disse institusjonene som regel få dekket 75% av økningen 
i husleien som nybyggene medfører, gjennom økt rammetilskudd fra KD. Drift- og 
vedlikeholdskostnadene vil for disse institusjonene inngå som del av husleien.  

Som følge av at tidligere KHiB var underlagt husleieordningen er nybygget i Møllendal finansiert 
gjennom at UiB betaler husleie til statsbygg etter denne modellen. UiB vil da få bevilget 75% av 
leiekostnadene gjennom statsbudsjettet. Samtidig vil UiB få mindre ansvar for vedlikehold av 
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dette bygget i forhold til UiBs andre bygninger. Kunnskapsdepartementet har for øvrig foreslått 
at det nye bygget for Griegakademiet skal finansieres gjennom denne ordningen. 

 

Statsbyggs kurantordning 

Mindre byggeprosjekter kan finansieres gjennom Statsbyggs kurantordning. Denne ordningen 
krever ikke behandling av Stortinget, men godkjenning av Finansdepartementet. Prosjektet kan 
derfor gjennomføres raskere enn ved en stortingsbevilgning. Kurantordningen innebærer at 
Statsbygg finansierer byggeprosjektet og blir eier av bygningen, mens institusjonene blir 
leietaker. Byggeprosjekter finansiert gjennom kurantordningen gir normalt ingen 
husleiekompensasjon fra staten, slik den ordinære husleieordningen gir. UiB har per nå ingen 
bygg finansiert gjennom denne ordningen. 

 

Internhusleie og bevilgninger fra UiB-styret 

Universitetets utgifter til drift, vedlikehold og investeringer i bygg dekkes gjennom husleie fra 
fakulteter og avdelinger (brukerne). I 2017 har husleieordningen1 et omfang på 520 mill. kroner.. 
Dagens modell for internhusleie ble innført med virkning fra 01.07.2010 (styresak 19/10) og 
inneholder følgende komponenter   

• En grunnleie som varierer per m2 etter lokalenes kvaliteter 
• En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per m2 

• En komponent for energikostnader 
 

I tillegg til internhusleien vil også universitetets utleie til eksterne samarbeidspartnere bidra til 
finansieringen av universitetets bygningsmasse.  

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre én internhusleieordning for selvforvaltende 
universiteter. UiB er her i dialog med NTNU og UiO. Departementet ønsker at husleiesystemet er 
dokumentert bærekraftig slik at det vil finansiere fremtidig bygging, rehabilitering og etterslep 
av vedlikehold. Dette betyr at det kan bli mindre endringer i forhold til dagens system. 

I tillegg til husleien kan UiB bevilge ekstra midler fra eget budsjett til byggformål. De siste årene 
har dette blitt gjort ved at ekstramidler er bevilget fra overføringer eller via forskutteringer, også 
kalt «likviditetslån». Det siste betyr at en stiller midler til rådighet for byggprosjekter med 
midlertidig inndekning i overførte midler fra andre prosjekter der det er forsinkelser. Endelig 
finansiering må så sikres senere ved bevilgninger eller andre inntekter. Salg av bygg vil også 
bidra til samlet investeringsramme.  

 
1 En beskrivelse av universitetets internhusleiemodell og erfaringene med denne er gitt i utredning som gjennomgikk 
universitetets interne budsjettfordelingsmodell i 2016 (Risa II) 
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Likviditetslån og ekstrabevilgninger er likevel ikke langsiktige og stabile finansieringskilder slik 
internhusleien er. Denne typen bevilgninger bidrar derfor først og fremst til finansiering av 
enkeltprosjekter. 

 

UiBs eiendomsselskaper 

UiB er en statsinstitusjon og er underlagt slike institusjoners begrensninger når det gjelder 
håndtering av eiendom. En statsinstitusjon kan ikke fritt avhende eiendom og kan ikke pantsette 
eiendom. Statsinstitusjoner kan heller ikke låne penger. Disse begrensningene gjør det i praksis 
umulig for institusjonen selv å foreta investeringer i blant annet oppgradering av bygningsmasse 
som krever store investeringer ved gjennomføringen, selv om det gir bygningen økt verdi over 
mange år. Dette var bakgrunnen for at UiB etablerte ulike eiendomsselskaper. 

Etablering av eiendomsselskaper har gjort det enklere for UiB å finne fleksible 
finansieringsløsninger som sikrer økt vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen. UiBs bruk 
av eiendomsselskapene blir rapportert til Kunnskapsdepartementet og inngåelse av leieavtaler 
og kjøp og salg av eiendommer mellom UiB og selskapene skal godkjennes av departementet. 

 

Leie i det private markedet utenom eiendomsselskaper 

UiB har opp gjennom årene hatt arealbehov som er blitt løst ved innleie i det private markedet. I 
dag er omfanget av innleie ca. 45.000 m2, eller ca. 11% av UiBs totale eiendomsmasse. Innleie av 
arealer er et viktig virkemiddel for at UiB til enhver tid har tjenlige arealer og bygninger for 
virksomheten og når endrede behov oppstår. Det er ønskelig at UiB kan drive sin virksomhet 
innenfor egen bygningsmasse, men flere eksempler viser at dette er vanskelig å gjennomføre i 
praksis. UiB var med på å etablere Høyteknologisenteret på Marineholmen i 1989. Det var GC 
Rieber som stod for utbyggingen og det var naturlig for UiB å leie arealer i senteret. Dette 
leieforholdet har vært et viktig grunnlag for utvikling av marinbiologisk forskning ved UiB. Andre 
eksempler på innleie er arealbehov som knytter seg til magasin for samlinger ved 
Universitetsmuseet. Egnede magasinarealer, som blant annet skal oppfylle krav til arkivloven, er 
det lite av innenfor UiBs eiendomsmasse og det er naturlig at slike arealer leies inn. 

UiB står relativt fritt til å inngå avtaler om innleie. For at ikke UiB skal øke kostnadene til innleie i 
for stor grad er det krav fra Kunnskapsdepartementet at leieavtaler som institusjonen ønsker å 
inngå for perioder over 10 år skal avklares med departementet.  

 

3 Prinsipper for prioriteringer 
UiB skal være et nyskapende universitet, hvor grenser mellom fag krysses og kunnskapsfronter 
flyttes, på veien mot et bærekraftig globalt samfunn. Universitetet i Bergens strategi 2016 – 
2022 ”Hav, liv, samfunn” viser hvordan våre prioriteringer settes for å videreutvikle UiB. 
Prioriteringene er oppsummert i følgende strategiske mål: 
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- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha 
fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard. 

- UiB skal utdanne Norges mest attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av 
kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning. 

- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine 
langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. 

- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte 
samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen. Innen 2022 
skal vi være ledende i Norge på digital formidling. 

 
Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiB skal innrettes mot å løse UiBs unike behov for arealer 
for disse formålene. Dette innebærer at masterplanen må vise hva som er viktigst i utvikling av 
eiendomsmassen for at universitetet skal posisjonere seg som et internasjonalt ledende 
forskningsuniversitet. Utvikling og forvaltning av eiendommene skal skje i god dialog med 
universitetets brukere på fakultetene, ved museene og ved Universitetsbiblioteket. 

Masterplanen for areal skal være et viktig hjelpemiddel for å støtte opp om universitetets faglige 
prioriteringer slik de framkommer i strategien 2016 – 2022; Hav Liv og Samfunn. For at UiBs 
eiendommer skal bygge opp under målene, må de legge til rette for studentvelferd og et godt 
arbeids- og læringsmiljø. Bygningene må legge til rette for oppgaveorientert tverrfaglig 
samarbeid gjennom samlokalisering, sambruk av arealer og møteplasser for vitenskapelig 
personell og studenter. Godt vedlikeholdte og tilrettelagte bygninger bidrar til trivsel og er 
videre en viktig forutsetning for å kunne skape fremragende arenaer for forskning, undervisning, 
innovasjon og formidling. Samtidig må det tas hensyn til at kunnskapssektoren er i betydelig 
endring. Dette stiller krav til fleksibilitet og muligheter til ombygging for å dekke morgendagens 
behov. UiB skal tilrettelegge for samarbeid med eksterne virksomheter både til forsknings- og 
undervisningsformål ved å åpne campus for næringsliv og forskningspartnere.  

Utvikling av fremtidsrettede arealer for våre ansatte og studenter må balanseres mellom faglige 
behov og krav til moderne forvaltning. Prioritering og løsninger må ta utgangspunkt i de reelle 
faglige behovene, men samtidig må løsningene være arealeffektive slik at mest mulig ressurser 
innrettes mot kjernevirksomheten. Med dette som utgangspunkt foreslås at følgende prinsipper 
legges til grunn for utviklingen av universitetets eiendomsmasse: 

1. UiB vil på en helhetlig måte videreutvikle og fortsette å konsentrere sin virksomhet 
rundt de to campusene Årstad/Møllendal og Nygårdshøyden. Det skal legges vekt på 
åpne og levende campusområder som del byutviklingen i Bergen og det skal legges til 
rette for samarbeid med Bergen kommune og andre aktuelle aktører. Bygninger ved UiB 
skal være tilgjengelig for alle studenter og må oppfylle krav til universell utforming. 
 

2. UiB skal ha høy internasjonal standard innenfor forskning, utdanning, formidling og 
innovasjon. Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiB skal innrettes mot å løse UiBs 
unike behov for arealer for disse formålene, bl.a. ved å legge til rette for etablering og 
drift av spesialiserte laboratorier og annen avansert forskningsinfrastruktur. Forvaltning 
og utvikling av eiendommene skal skje i god dialog med universitetets brukere på 
fakultetene, ved museene og ved Universitetsbiblioteket, samt eksterne 
samarbeidspartnere og byen rundt. 



15 

 
3. Nye læringsformer og ny teknologi setter nye krav til det fysiske læringsmiljøet. 

Moderne og funksjonelle bygg er en forutsetning for å møte denne utfordringen. I et 
moderne læringsmiljø er det behov for et mobilt inventar i undervisningslokalene som 
kan varieres i tråd med kravet om nye undervisningsformer. Samtidig viser 
undersøkelser relativ lav bruk av tradisjonelle undervisningslokaler og lesesaler. Dette 
gir muligheter for at etablering av nye og fleksible undervisningsarealer som møter 
fremtidens pedagogiske behov, samtidig som det kan gi arealeffektivisering og 
muliggjøre salg av lite hensiktsmessige bygg. Et godt læringsmiljø er avgjørende for at 
studentene skal oppnå ønsket og forventet læringsutbytte.  
 

4. Etablering av samlokaliserte og integrerte kunnskapsklynger er ett av de viktigste 
virkemidlene i universitetets strategi 2016-2022 for å oppnå UiBs mål om å utvikle 
fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer. Masterplanen må legge føringer for 
hvordan areal skal tilrettelegges for etablering og drift av alle kunnskapsklyngene. I 
dette ligger bl.a. oppfølging av allerede vedtatte planer knyttet til Helsecampus 
Årstadvollen, Klimaklyngen, Kunnskapsklyngen for energi og teknologi, samt pågående 
prosesser for utvikling av de andre klyngene f.eks. knyttet til prosessen rundt 
samlokalisering av de marine forskningsmiljøene i Bergen og initiativet rundt etablering 
av en middelalderklynge.  
 
Kunnskapsklyngene skal gi grunnlag for samarbeid med næringsliv, kulturliv og 
samfunnsliv. Masterplanen skal gi vurderinger av hvilke konsekvenser dette får for 
universitetets arealbruk, herunder utleie til eksterne samarbeidspartnere. Vurdering av 
konsekvenser av etableringen av det nye forskningsselskapet på Vestlandet bør gis 
særskilt prioritet. 
 

5. Det legges opp til at Masterplanen skal bygge videre eksisterende prinsipper og 
vurderinger for større byggeprosjekter slik de omtalt i styresak 71/16. I dette arbeidet 
skal grunnlaget for tidligere prioriteringer gjennomgås og vurderes. 
 
Et svært viktig avklaringspunkt er status til EnTek-bygget, der særlig en videre avklaring 
av arealbehovene til de relevante fagmiljøene ved MN-fakultetet og de andre 
samarbeidspartnerne i energi- og teknologiklyngen er en forutsetning for å komme i mål 
med en helhetlig utvikling av campus på Nygårdshøyden. I forutsetningene i dag ligger 
det at MN- fakultetet vil disponere 5-6000 m2 i EnTek-bygget under forutsetning av 
netto arealeffektivisering knyttet til videre bruk av Realfagsbygget. Dette vil i sin tur 
gjøre det mulig tømme deler av Realfagsbygget under rehabiliteringen av dette bygget. 
Et annet avklaringspunkt i forhold til rammene som er lagt i styresak 71/16 vil være 
framdrift for byggetrinn 2 i Møllendal som skal gi plass til Griegakademiet. 
 

6. Universitetets spesialsamlinger ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket har 
stor verdi, både kulturhistorisk, antikvarisk og økonomisk. Dette stiller særlige krav til 
oppbevaring og utlån av materialet. Samlingene er skjørere og mer utsatt for klimatiske 
uregelmessigheter enn de ordinære boksamlingene, og følgene av skader blir større 
utgjør. Masterplanen skal vurdere tiltak for best mulig sikring og bevaring av 
samlingene. 
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7. Vedtaket om samlokalisering av sentraladministrasjonen i Nygårdsgaten 5 må ivaretas 

som del av samlet prioritering i Masterplanen.  
 

8. I oppfølgingen av Masterplanen legges til grunn at utvikling og etablering av 
morgensdagens arbeidsplasser skjer i dialog med brukerne gjennom brukerorienterte 
prosesser, og at utvikling av fremtidens undervisningsarealer skjer i nært samarbeid 
med våre studenter. 
  

9. En fremtidsrettet utvikling av eiendomsmassen innebærer også økt fokus på 
arealeffektivitet. Masterplanen må ha som mål å redusere arealbruk pr årsverk og pr 
student i planperioden. Måloppnåelsen om økt arealeffektivitet skal kvalitetssikres 
gjennom byggeprosjekter, årlige arealbudsjett, reduksjon av areal pr arbeidsplass og 
mer fleksibel arealbruk på tvers av fakulteter og institutter. En kritisk forutsetning for 
økt arealeffektivitet er at oppgaver og campustenkning legges til grunn for utviklingen, 
og at strikte rammer for fakultet- og institutt-tilknytning til bygg oppheves. En slik 
arealbruk vil legge til rette for mer fleksibel og tilpasset arealbruk, gi økt arealutnyttelse 
og igjen gi grunnlag for å selge flere bygg for å finansiere oppgraderinger og 
videreutvikling av bygningsmassen.  
 

10. Samtidig som planen skal fokusere på arealeffektivitet må det tas høyde for at UiB har 
ambisjoner om fremtidig ekspansjon, både som følge av studentvekst og 
forskningsaktivitet. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med planene om å samle de 
ulike marine forskningsmiljøer i Bergen i en felles marin forskningsklynge. Her vil 
universitetets eksisterende bygninger og infrastruktur på Marineholmen spille en viktig 
rolle. Andre eksempler er muligheten til å bygge nytt kontorbygg på ca. 7000m2 i 
Dokkeveien og muligheter for ekspansjon i området mellom Villaveien og Parkveien 9. 
 

11. Det legges til grunn at UiB skal tilstrebe å ha tilstandsgrad 1 (TG1) på sine bygg og 
Masterplanen må skissere langsiktige planer og som gjør det mulig å planlegge for 
avsetning av ressurser slik at en kommer nærmest mulig dette målet før 2040.  
 

12. Masterplanen skal legge til rette for at UiB skal nå sine målsettinger om å bli et grønnere 
universitet. 
 

13. Det legges opp til at tiltakene i Masterplanen for å oppnå en oppgradert og 
oppgavetilpasset bygningsmasse som også tar høyde for ekspansjon skal finansieres 
gjennom en kombinasjon av følgende kilder: 

a. Byggbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet gjennom statsbudsjettet 
b. Vedlikeholdsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet gjennom statsbudsjettet 
c. Salg av bygg 
d. Egne budsjetter finansiert gjennom internhusleieordningen 

 
Til tross for at det legges til grunn at deler av universitetets investeringer dekkes 
gjennom statsbudsjettet, effektivisering av drift og salg av hus, legges det til grunn en 
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gjennomsnittlig årlig realvekst i husleien i perioden 2017 - 2029. Dette vil være 
nødvendig for å innfri gjennomføring av igangsatte byggeprosjekter, samt målsettingen 
om tilstandsgrad 1 i alle byggene i løpet av 2040. 
 
Realvekst i husleien er for øvrig være en videreføring av dagens finansieringsprinsipper 
for økt vedlikehold2, en modell som UiB har fått gode tilbakemeldinger på, både fra KD 
og i egen rapport fra internrevisjonen. 

 
2 Vedtak om realvekst i investeringsbudsjettet ble gjort i styresak 42/14 om omtalt i senere budsjettfordelingssaker, 
se for eksempel styresak 142/16. 
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