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Kapitel 1: Redovisning av universitetsområden 
I detta kapitel ges en överblick över universitetets lokaliseringar i form av en översiktskarta. 
Universitetets lokalinnehav och vakansgrad redovisas per intendenturområde och respektive 
område beskrivs kort.  
 
Översiktskarta Uppsala universitet 2020 

-  
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Nuvarande lokalinnehav och kommande förändringar 
Tabell 1 redovisar universitetets nuvarande och kommande förändringar av lokalinnehav per 
intendenturområde, utifrån de lokalprojekt som är beslutade, planerade eller under utredning. Se 
mer information om lokalprojekten i kapitel 2. De större areaförändringarna är mot 
Polacksbacken och tillbyggnaden av hus 9 som tillkommer 2020, hus 10 som tillkommer i slutet 
av 2021 och att byggnaderna inom ITC-området lämnas under 2022. Intendenturområdenas 
lokalisering inom Uppsala och Visby framgår av översiktskarta på sidan 1. 

Tabell 1: Fördelning av lokalarea (LOA) per 31 december   

Intendenturområde 2019 2020 2021 2022 2023 

    LOA m2 % LOA m2 % LOA m2 % LOA m2 % LOA m2 % 

A Observatoriet 25 200   6,4 25 300   6,4 25 300   6,0 25 300   6,3 25 300   6,3 

B Gamla torget 22 800   5,8 22 600   5,7 22 600   5,4 22 600   5,6 22 600   5,6 

C Engelska parken 43 800 11,2 43 800 11,0 43 300 10,3 43 400 10,8 43 400 10,8 

D Uppsala linneanska 
trädgårdar 

  7 000   1,8   7 000   1,8   7 000   1,7   7 100   1,8   7 300   1,8 

E Blåsenhus  23 700   6,0 23 700   6,0 23 800   5,7 23 800   5,9 23 800   5,9 

F Lagerträdet 40 600 10,3 39 800 10,0 40 300   9,6 40 300 10,0 40 300 10,0 

G Biomedicinskt centrum 79 700 20,3 79 700 20,0 79 900 19,1 80 000 19,9 80 000 19,9 

H Polacksbacken 69 500 17,7 75 400 19,0 93 200 22,2 76 800 19,1 76 800 19,1 

 I Campus Gotland 13 500   3,4 13 500   3,4 14 200   3,4 14 200   3,5 14 200   3,5 

 J Rudbecklaboratoriet 17 200   4,4 16 400   4,1 16 300   3,9 16 300   4,0 16 300   4,1 

K Carolina Rediviva 18 200   4,6 18 200   4,6 18 200   4,3 18 200   4,5 18 200   4,5 

Ö Övriga inom Uppsala 31 400   8,0 32 300   8,1 35 200   8,4 34 800   8,6 33 200   8,3 

  Summa  392 600 100 397 700 100 419 300 100 402 700 100 401 400 100 

A-Ö = hänvisning till översiktskarta sidan 1. Intendenturområde Polacksbacken byter från och med den 1 mars 2022 namn till 
Ångströmlaboratoriet. 
LOA = m2, total lokalarea per sista december varje år och utifrån känd information september 2020 om kommande förändringar. Innefattar ej 
bostadsarea (BOA), mark eller parkeringsplatser. 
% = Andel av universitetets totala LOA. 
 

Hyresvärdar 
Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjning sker 
istället genom inhyrning av lokaler. Per 2019-12-31 uppgår universitetets inhyrda lokalarea till 
392 600 m2.  

Tabell 2: 

Hyresvärdar Lokalarea m2 Andel % 

Akademiska Hus 293 200 74,7 

Statens fastighetsverk 36 200 9,2 

Uppsala Akademiförvaltning 34 600 8,8 

Övriga fastighetsägare 28 600 7,3 

Totalt 392 600 100 
I begreppet lokalarea (LOA) innefattas inte bostadsarea (BOA), markarea  
eller parkeringsplatser 
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Vakanta lokaler 
Benämningen vakanta lokaler avser lokaler förhyrda av universitetet men som inte är upplåtna 
till någon institution eller annan verksamhet.  
I tabellen nedan redovisas universitetets vakanta lokaler per intendenturområde med angivelse i 
lokalarea per sista december och internhyra för hela året. Åren 2014 och 2016 är uppgifter från 
tidigare lokalförsörjningsplaner. 

Tabell 3: Vakanta lokaler, lokalarea m2 och internhyra mnkr 

 2014 2016 2019 

 Intendenturområde LOA  
m2 

Andel 
vakant i 

resp. 
område 

(%) 

Intern-
hyra 
mnkr 

LOA m2 

Andel 
vakant i 

resp. 
område 

(%) 

Intern-
hyra 
mnkr 

LOA  
m2 

Andel 
vakant i 

resp. 
område 

(%) 

Intern-
hyra 
mnkr 

A Observatoriet 1 400 5,5 2,0 1 500 5,8 2,4  1 300       5,2 1,6 

B Gamla torget 100 0,9 0,1 5 300 22,7 8,3     500       2,2 1,3 

C Engelska parken 2 600 6,2 3,0 2 800 6,6 3,8  2 500      5,8 3,0 

D Uppsala linneanska 
trädgårdar 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0         0      0,0 0,0 

E Blåsenhus   800 3,2 1,1 1 000 4,4 5,2     600      2,6 1,3 

F Lagerträdet 4 200 10,1 5,4 3 700 8,9 5,0  3 300      8,0 4,4 

G Biomedicinskt centrum 5 200 6,5 13,1 7 500 9,4 16,3  9 200    11,5 20,0 

H Polacksbacken 1 600 2,1 2,4 2 000 2,6 2,4  1 000      1,5 1,5 

I Campus Gotland 100 0,6 0,2 100 0,6 0,5        0      0,1 0,0 

J Rudbecklaboratoriet 900 6,0 1,7 700 3,6 0,5    200      1,2 0,6 

K Carolina Rediviva 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0     0    0,0 0,0 

Ö Övriga inom Uppsala 0 0,0 0,2 100 3,2 0,1     0    0,0 0,0 

  Summa 16 800 4,4 29,2 24 600 6,3 44,6  18 700     4,8 33,7 

 
A-Ö = hänvisning till översiktskarta sidan 1. 
Intendenturområde Polacksbacken byter från och med den 1 mars 2022 namn till Ångströmlaboratoriet. 
LOA = total lokalarea (m2) per sista december. 
Internhyra (tidigare benämning lokaltjänstkostnad) = utfall (mnkr) hela året. 
 
Universitets intendenturområden 
För varje område ges kort historik över lokaler och huvudsakliga brukare.  
 
A, Observatoriet, total lokalarea: 25 200 m2 
Ekonomikum uppfördes 1974-75 som dåvarande Humanistisk-samhällsvetenskapligt centrum 
och är med sina 22 000 m2 den största byggnaden i intendenturområdet Observatoriet. 
Omvandlingen till Ekonomikum skedde 1999, då språkinstitutionerna flyttade till kv. Kemikum 
och ersattes av institutioner med inriktning mot ekonomiska ämnen, informationsvetenskap och 
kulturgeografi. Nya studieplatser belägna i gamla tryckeriet färdigställdes 2019. Övriga 
byggnader inom området är av historisk karaktär, som Observatoriet från 1852, Professorsvillan 
från 1893 och Musicum från 1928. Två byggnader hyrs ut i andra hand till Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) respektive Uppsalaekonomerna. 
Hyresvärdar: Akademiska Hus för Ekonomikum och i övrigt Uppsala Akademiförvaltning 
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B, Gamla Torget, total lokalarea: 22 800 m2 
Gamla torgets intendenturområde ligger centralt placerat och omfattar ett antal byggnader i 
kvarteren på båda sidor om Fyrisån, mellan Dombron och Islandsbron. På den östra sidan om 
Fyrisån är lokalerna belägna vid Gamla torget, i kv. Torget och i kv. Rådhuset. Övriga lokaler är 
belägna på västra sidan av Fyrisån längs det första Akademiska stråket utmed Trädgårdsgatan. 
Skytteanum nyttjas sedan 1622 för den Skytteanska professuren, samt Atterbomska huset. På 
andra sidan Trädgårdsgatan ligger Oxenstiernska huset. Längre söderut finns undervisnings- 
lokaler på Trädgårdsgatan 7E och Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Regnellianum. 
I södra delen av det första Akademiska stråket finns kv. Munken, med kontor, läsplatser och 
undervisningslokaler. 
Hyresvärdar: Vasakronan för kv. Rådhuset, Masmästaren Fjärdingen AB för Trädgårdsgatan 
7E och i övrigt Uppsala Akademiförvaltning 
 
C, Engelska parken, total lokalarea: 43 800 m2 
Byggnaderna i nuvarande Engelska parken uppfördes ursprungligen, från mitten av 1800-talet 
och fram till slutet av 1960-talet, för universitetets teknisk-naturvetenskapliga institutioner, därav 
kvartersnamnet Kemikum. När den teknisk-naturvetenskapliga verksamheten 1996-2003 flyttade 
till Ångströmlaboratoriet och BMC, anpassades lokalerna för andra verksamheter, först för 
språkvetenskap och sedan även för teologi, sociologi och den historisk-filosofiska fakulteten. 
Ombyggnaderna skedde i två etapper, med inflyttningar 1998 och 2004. Senare har ytterligare 
lokalanpassningar gjorts, först för textilutbildningen och sedan för Hugo Valentincentrum samt 
Centrum för forskning om religion och samhälle. I oktober 2017 invigdes Humanistiska teatern, 
en nybyggnad i anslutning till äldre byggnader. Den är en arena för bildning och nytänkande 
med det öppna samtalet som utgångspunkt som inbjuder till dialog även digitalt. Intill finns 
konferensrum och sociala ytor. 2013 utökades området med lokaler i Botaniska trädgården. 
Hyresvärd: Akademiska Hus för Engelska parken, Uppsala Akademiförvaltning för Villa 
Therese och Statens fastighetsverk för Botaniska trädgården. 
 
D, Uppsala linneanska trädgårdar, total lokalarea: 7 000 m2 
I centrala Uppsala ligger Linnéträdgården med bland annat Orangeriet och Linnémuseet. Inför 
Linnéåret 2007 uppfördes en tillfällig paviljong som servicebyggnad för besökare. I anslutning 
till Uppsala slott ligger Botaniska trädgården med Linneanum, med bland annat Linnésalen och 
Thunbergssalen. Linneanum och det Tropiska växthuset restaurerades inför Linnéåret 2007. 
Linnés Hammarby beläget strax utanför Uppsala kompletterades inför Linnéåret 2007 med en 
servicebyggnad innehållande café, butik och toaletter för besökare. 
Hyresvärdar: Akademiförvaltningen för servicebyggnaden vid Linnés Hammarby och i övrigt 
Statens fastighetsverk 
 
E, Blåsenhus, total lokalarea: 23 700 m2 
Intendenturområdet Blåsenhus bildades i januari 2010 då de nya lokalerna togs i bruk för peda-
gogik och psykologi samt avdelningar tillhörande universitetsförvaltningen: uppdragsutbildning, 
universitetspedagogisk utveckling och Uppsala Learning Lab. Området omfattar även motions-
anläggningen Campus 1477, som uppfördes parallellt.  Intendenturområdet omfattar inte hela 
kvarteret Blåsenhus. Verksamheten i Geocentrum hör istället till intendenturområdet Lagerträdet, 
Botaniska trädgården som finns i kvarteret hör till Uppsala linneanska trädgårdar och 
Segerstedthuset sorterar under Övriga inom Uppsala. 
Hyresvärd: Akademiska Hus 
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F, Lagerträdet, total lokalarea: 40 600 m2 
Geocentrum genomgick 1997 en genomgripande renovering och tillbyggnad för att 
samlokalisera samtliga avdelningar inom institutionen för geovetenskaper. Total lokalarea cirka 
9 000 m2. Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i kv. Lagerträdet skapades genom omfattande 
om- och tillbyggnader som färdigställdes 1999-2000. En ny laboratoriebyggnad färdigställdes 
2009. Inom EBC verkar institutioner med inriktning mot ekologi, genetik och organismbiologi 
samt biologisk grundutbildning. I kvarteret finns även Evolutionsmuseet med avdelningar för 
paleontologi, zoologi och botanik. Total lokalarea cirka 29 400 m2. Intendenturområdet förhyr 
även Klubbans biologiska station (Fiskebäckskil, 1 200 m2), Norr Malma fältstation med 
Erkenlaboratoriet (Norrtälje, 900 m2) samt ett större antal seismologiska stationer runt om i 
landet. 
Hyresvärdar: Akademiska Hus för EBC och Geocentrum, Akademiförvaltningen för Klubban 
och för Norr Malma samt olika privatpersoner för de seismologiska stationerna. 
 
G, Biomedicinskt centrum, total lokalarea: 79 700 m2 
Biomedicinskt centrum (BMC) har uppförts i en rad etapper under åren 1966-1984. Under åren 
1997-2004 gjordes omfattande verksamhetsanpassningar, underhållsåtgärder samt förbättringar 
och 1999 flyttade kemiverksamheten från kv. Kemikum. Samtidigt tillkom genom nybyggnad 
bl.a. bibliotek, restaurang, godsmottagning, kontor och seminarierum. 2011- 2014 genomfördes 
ett större energibesparingsprojekt. Under 2012-2013 uppfördes ”Navet” som fungerar som en 
mötesplats och hub för SciLifeLab Uppsala och ligger på en innergård i BMC. I samband med 
detta flyttade även verksamheter in från Rudbecklaboratoriet och sjukhusområdet, för att skapa 
en nod i anslutning till SciLifeLab. BMC hyser verksamheter från samtliga vetenskapsområden. 
Hyresvärd: Akademiska Hus 
 
H, Polacksbacken, total lokalarea: 69 500 m2 
Informationsteknologiskt centrum (ITC) är inrymt i tidigare militära lokaler, ursprungligen 
uppförda i början av 1900-talet. Efter utflyttningen av signalregementet S1 etablerade sig 
universitetet där i etapper under 1986-1991 och Matematiskt-informationsteknologiskt centrum 
(MIC) bildades. Under början av 2000-talet gjordes en rad anpassningar av lokalerna och 2007 
flyttade matematiska institutionen till Ångströmlaboratoriet. Även Beurlingbiblioteket flyttades 
och integrerades med Ångströmbiblioteket.  
Total lokalarea cirka 18 300 m2.  
  
Ångströmlaboratoriet, har uppförts i tre etapper under 1996-2006. Laboratoriet rymmer 
institutionen för teknikvetenskaper, institutionen för kemi – Ångström, institutionen för fysik och 
astronomi och Matematiska institutionen samt det externa Institutet för rymdfysik. För 
närvarande uppförs två nya byggnader vid Ångströmlaboratoriet. Första deletappen, hus 9, är 
klar och inflyttning skedde hösten 2020. Den andra deletappen hus 10, kommer att fungera som 
Ångströmlaboratoriets nya entrébyggnad, inflyttning sker till våren 2022. Total area för 
Ångströmlaboratoriet kommer efter nybyggnationerna öka från ca 51 000 m2 till ca 74 700 m2.  
I samband med inflyttning i hus 10 lämnas institutionslokalerna på ITC-området. Under 2020-
2022 kommer omflyttningar och vissa ombyggnationer att ske i hus 1-8 för att möjliggöra 
expansion för befintliga verksamheter. 
Hyresvärd: Akademiska Hus 
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I , Campus Gotland, total lokalarea: 13 500 m2 
Campus Gotland är väl samlat i Visby mellan Almedalen och inre hamnen. Huvudbyggnaden 
Kanonen består av flera sammanbyggda huskroppar från olika tidsepoker, alltifrån 1800-talet 
fram till idag. Lokalerna togs i bruk av högskolan på Gotland 1994. Almedalsbiblioteket, ett 
integrerat universitets- och folkbibliotek, togs i bruk 2001 och innehåller både bibliotek och 
utbildningslokaler.  Kasernen som i början av 1900-talet inrymde staben för Gotlands 
militärkommando hyrs sedan 1999. Studentcentrum färdigställdes och togs i bruk 2009. Olika 
delar av Björkanderska huset togs i bruk 2004 respektive och 2009. Till Campus Gotland hör 
forskningsstationen i Ar som bildades 1981, då i Stockholms universitets regi. 1999 överfördes 
verksamheten till Högskolan på Gotland. Den nuvarande byggnaden stod klar 1992. 
Hyresvärdar: Region Gotland för Björkanderska huset och i övrigt Uppsala 
Akademiförvaltning 
 
J, Rudbecklaboratoriet, total lokalarea: 17 200 m2 
Universitetets verksamhet på och i anslutning till Akademiska sjukhuset sker till största delen 
integrerat med sjukhusets verksamhet och lokalerna som nyttjas av Uppsala universitet 
finansieras via s.k. ALF-medel (ersättning för klinisk utbildning och forskning inom 
läkarprogrammet). Universitetets största direkta förhyrning inom sjukhusområdet är 
Rudbecklaboratoriet, som färdigställdes 1999. Rudbecklaboratoriet kompletterades med två nya 
byggnader under 2016, en ny laboratorielokal med tillhörande kontor samt en ny entrébyggnad 
med administrativa lokaler. Total lokalarea för universitetets förhyrning 12 700 m2. Till 
intendenturområdet hör också MTC-huset som rymmer institutionen för kvinnor och barns hälsa. 
Lokalerna nyttjas av medicinska fakulteten för både preklinisk och klinisk verksamhet.  
Hyresvärd: Region Uppsala för Rudbecklaboratoriet och Vasakronan för MTC-huset. 
 
K, Carolina Rediviva, total lokalarea: 18 200 m2 
Universitetsbibliotekets huvudbyggnad Carolina Rediviva stod ursprungligen färdig 1841. 
Byggnaden har sedan genomgått tre större om- och tillbyggnader under sin 170-åriga historia, på 
1910-talet, 1930–40-talet och 1960-talet. I början av 2000-talet var det åter dags för ett större 
grepp, delvis föranlett av tekniska krav på ventilation och brandavskiljning och Carolina 
Rediviva genomgick under åren 2003-2005 en omfattande renovering och ombyggnad. Häri 
ingick även en rad verksamhetsanpassningar som samordnades med fastighetsägarens åtgärder. 
Våren 2010 anpassades läsesal C för att rymma cirka 200 grupparbetsplatser. Under 2011 
färdigställdes Carolina Redivivas bokdepå i Engelska parken, Celsiushallen och därmed 
lämnades de tidigare depåerna på Stålgatan och i Lurbo bergrum. Till universitetsbiblioteket hör 
ett antal biblioteksfilialer inom universitets intendenturområden. Renovering och översyn av 
säkerhet och inredning i läsesalarna påbörjades 2020 och beräknas färdigställas till 2023. 
Hyresvärdar: Statens fastighetsverk 
 
Ö, Övriga inom Uppsala, total lokalarea: 31 400 m2 

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum 
Gustavianum stod klart 1625 och har brukats av universitetet sedan dess. Åren 1996-1997 
genomgick byggnaden en omfattande restaurering. Samtidigt förbättrades tillgängligheten 
väsentligt. Museet är i dag ett av Uppsalas mest besökta museer. Till museet hör även 
Myntkabinettet i Universitetshuset. 
Hyresvärd: Statens fastighetsverk 
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Segerstedtshuset 
Universitetsledningen och universitetsförvaltningen är samlad i Segerstedtshuset som också 
inrymmer universitetets centralarkiv. 
Hyresvärd: Akademiska hus  
 
Universitetshuset 
Universitetshuset är Uppsala universitets huvudbyggnad. Det byggdes på 1880-talet och rymde 
på den tiden hela universitets verksamhet. Universitetshuset används fortfarande för 
föreläsningar, konferenser, konserter och inte minst akademiska högtider. 
Hyresvärd: Statens fastighetsverk 
 
Tentamenslokaler, allmänt 
Den gemensamma tentamensverksamheten vid universitetet fortsätter att växa. Allt fler 
utbildningar har behov av salstentamen både för traditionell salstentamen och för digital e-
tentamen. Aktuella tentamenslokaler finns i följande byggnader ITC hus 5, Ekonomikum, BMC, 
Kv Torget (Klostergatan), Fyrislundsgatan 80 och Bergsbrunnagatan 15. Därtill tillkommer ett 
antal tillfälligt inhyrda lokaler för att hantera tentamina under pågående Coronapandemi.  
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Kapitel 2: Total investering, kostnad och process 
lokalprojekt 
I detta kapitel beskrivs de olika former av investeringar som förekommer i samband med 
lokalprojekt och universitetets olika finansieringsformer för utredningar och projekt. De bilder 
som finns med syftar till att ge en överblick och bättre förståelse för processen. 
Kapitlet presenterar också de större just nu pågående lokalprojekten. Sist presenteras universitets 
lokalkostnad som andel av universitetets totala kostnader och en nationell jämförelse mellan 
svenska lärosätens lokalkostnader 
 
Innehåll i kapitel 2     
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      Diagram 1: Olika lärosätens lokalkostnad i relation till universitetets totala kostnader år    
      2019  
      
       Bild 1: Total investering och kostnad i lokalprojekt 
       Bild 2: Beskrivning av internhyran 
       Bild 3: Planerings och byggprocesskeden 
       Bild 4: Ansvarsförbindelse, beskriven i planerings och byggprocesskeden 
       Bild 5: Beskrivning av finansiering av lokalprojekt där universitetet står för investeringen 
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Bild 1: Total investering och kostnad i lokalprojekt 
 
Ett lokalprojekts totala investering och kostnad består dels av internhyra dels av Uppsala universitets egen investering, se bild nr 2 och 5. 
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1 Lokalkostnad 
En intern brukares totala lokalkostnad består vanligtvis av internhyra, uttaxering för andel av 
intendenturlokaler och kostnad för bokningsbara lokaler. Respektive lokalkostnad beskrivs i 
kapitlet. 
 
1.1 Internhyra 
Universitetet tillämpar ett system med interna upplåtelser och intern hyressättning. Institutioner 
och andra verksamheter inom universitetet debiteras en internhyra för de lokaler de disponerar. 
Syftet med internhyressystemet är att bidra till en effektiv lokalförsörjning och hushållning med 
universitetets lokalresurser. Internhyran tydliggör lokalkostnaderna och bidrar till att öka 
kostnadsmedvetenheten. Institutionerna har möjlighet att påverka sina lokalkostnader genom att 
förändra och effektivisera sitt lokalinnehav. 
Med internhyra avses de kostnader som är relaterade till innehavet av en viss area. Internhyran 
för en byggnad fördelas på institutioner och andra verksamheter i förhållande till den area 
respektive verksamhet disponerar i byggnaden. Varje lokal inom en specifik byggnad har samma 
kvadratmeterpris oberoende av vilken typ av verksamhet som bedrivs. För lokaler under mark är 
dock kvadratmeterpriset generellt halverat. Syftet med att ge lokaler under mark lägre kostnad är 
att dessa lokaler oftast inte kan användas till stadigvarande arbetsplatser eller undervisnings-
lokaler, vilket bör avspeglas i lokalkostnaden. 
Vilka kostnadsslag som ska ingå i internhyran och deras budgeterade storlek redovisas i 
verksamhetsplanen och fastställs av rektor för kommande år. De verkligt utgående kostnaderna 
för respektive byggnad debiteras, fördelade på den debiteringsgrundande egna arean för varje 
brukare i byggnaden. Kostnaderna för gemensam, icke debiteringsgrundande area (gemensamma 
utrymmen, toaletter, korridorer o.s.v.) ingår. 
Internhyran debiteras månadsvis i förskott. Debiteringarna för januari till november är 
preliminära och följer verksamhetsplanens prognos. Vid debiteringen av december månads 
internhyra görs en avräkning för året och den preliminära debiteringen avräknas mot de faktiska 
kostnaderna för respektive upplåtelse. Debiteringsunderlag samt uppgifter om internhyran och 
area per rum inhämtas via GLIS (Generellt LedningsInformationsSystem) av behörig inom 
respektive institution. 
I internhyran ingår följande: 
Hyreskostnader  
Större delen av internhyran för en lokal utgörs av den hyreskostnad som universitetet betalar till 
respektive hyresvärd. Hyreskostnaden följer utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).  
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Mediakostnader 
Mediakostnader är den näst största kostnadsposten i internhyran. Den består av kostnader för 
fjärrvärme, elnät, elkraft, kyla samt vatten och avlopp. I befintliga hyresavtal ingår i vissa fall 
några av dessa kostnader i bashyran. Vid ny- och omtecknande av hyresavtal eftersträvas att 
inkludera värmekostnaderna i bashyran. Det skapar incitament för besparing av värme-
kostnaderna, då det generellt är hyresvärdarna som kan påverka drift och effektivitet av 
värmeanläggningarna. De större investeringar som krävs för att energioptimera värmehus-
hållningen ska hyresvärdarna ansvara för och ska ingå i bashyran.  
 
Universitetet bedriver i samarbete med våra hyresvärdar ett löpande arbete för att identifiera och 
genomföra framförallt el- och ventilationsenergioptimeringar. Ett flertal energioptimerings-
projekt har genomförts framförallt inom de byggnadskomplex som innehåller laborativa lokaler 
där investeringarna är återbetalda på förhållandevis kort tid. Universitetet förordar att 
hyresvärdarna betalar byggnadernas driftsel. Universitetet som hyresgäst råder inte över 
optimering och drift av anläggningar, hissar och allmän belysning etc. Det är hyresvärdarna som 
har incitament för att minska kostnaderna och de ska därför inkluderas i bashyran som debiteras. 

Fastighetsskatt 
Byggnader där verksamheten huvudsakligen består av utbildning och forskning klassas normalt 
som specialenhet/skolbyggnad, varvid fastighetsskatt ej utgår. Universitetets verksamhet bedrivs 
till allra största delen i byggnader som är befriade från fastighetsskatt. 

Förprojektering 
Förprojektering innefattar en delfinansiering av löne- och driftkostnader för projektledare och 
lokalstrateg för i huvudsak rådgivning i tidiga skeden i lokalprojekt. Under 2020 debiteras cirka 
4 kr/m2. 

Lokalvård 
I detta kostnadsslag ingår, förutom kostnaden för själva lokalvården, även kostnader för förbruk-
ningsartiklar som tvål, pappershanddukar m.m. Under 2020 debiteras cirka 138 kr/m2 för ytor 
som städas. 

Passerkontroll 
Passerkontroll avser kostnaden för drift och underhåll av universitets gemensamma 
passersystem. I posten ingår även licenskostnader. Under 2020 debiteras cirka 14 kr/m2 för 
lokaler som berörs av passersystemet.  

Vakanta lokaler 
Kostnaderna för vakanta lokaler är egentligen inte ett eget kostnadsslag, utan ett sätt att internt 
fördela kostnaden för vakanta lokaler på alla lokaler som är i bruk. Kostnaden innehåller alla 
ovanstående kostnadsslag, varav själva grundhyran är den största delen. Under 2020 debiteras 96 
kr/m2.  
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1.2 Kostnad för andel av intendenturlokaler 
Institutionerna betalar i de flesta fall en andel av de lokaler som tillhör intendenturområdet och 
som nyttjas gemensamt av institutionerna inom respektive område. Intendenturlokaler kan vara 
exempelvis läsplatser, studentuppehållsytor, godsmottagning, mötesrum, teknikutrymmen och 
vissa grupprum.  Institutionens andel av områdets intendenturlokaler beräknas och debiteras av 
respektive intendenturområde. 
 
1.3 Kostnad för bokningsbara lokaler 
Institutionerna kan hyra bokningsbara lokaler där avgiften, som bestäms inom respektive 
intendenturområde, erläggs för varje användningstillfälle. Bokningsbara lokaler är främst 
generella undervisningslokaler, såsom grupprum, lärosalar och föreläsningssalar. Bokningen av 
dessa sker antingen via intendenturorganisation eller institution samt i vissa fall genom 
byggnadsavdelningens centrala lokalbokning. Tabell 1 ger en överblick av beläggningsgraden 
under år 2019 för respektive intendenturområdes bokningsbara lokaler. Tentamensplatser 
debiteras per plats och ingår inte i denna redovisning. 
 
 
Tabell 1: Lokalutnyttjande per kategori undervisningslokal och campus 
 

      Undervisningssal   

Campus Datorsalar Grupprum Liten Mellan Stor TOTALT 

Blåsenhus 9,5% 27,5% 40,0% 45,8% 47,0% 34,0% 

BMC 27,0% 33,2% 46,0% 47,7% 39,5% 38,7% 

Engelska parken 13,3% 20,8% 39,6% 46,3% 55,5% 35,1% 

Lagerträdet 28,3% 15,3% 36,9% 33,4% 24,5% 27,7% 

Observatoriet 15,1% 29,3% 37,2% 49,3% 45,7% 35,3% 

Gamla Torget                  --- 12,9% 22,3% 21,4% 35,4% 23,0% 

Universitetshuset                  --- 12,3% 34,2%           --- 40,3% 28,9% 

Ångström  33,2%                  --- 44,6% 37,4% 39,9% 38,8% 

Totalt UU 21,1% 21,6% 37,6% 40,2% 41,0% 32,3% 
Not:  
Mätperiod 2019-01-01 till 2019-12-31, måndag till fredag kl 08:00-17:00, perioden 190610-190901 liksom röda dagar och studentbokningar ej 
medräknat. 
Grupprum i Ångström är inte definierade som grupprum i systemet och kan inte redovisas enskilt 
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Bild 2: Beskrivning av internhyra 
 
Ett lokalprojekts totala investering och kostnad består dels av internhyra dels av Uppsala universitets egen investering 
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2 Lokalprojekt  
I denna del beskrivs kortfattat hur olika beslut avseende lokalprojekt upprättas samt vilka 
finansieringsformer, investeringar och kapitalkostnader som aktualiseras. I kapitlet redovisas 
även lokalprojekt som är planerade, föreslagna eller beslutade med gemensam anslags-
finansiering och/eller Gustavianska stiftelsen.   

2.1 Lokalprojekt – beställningar och beslut  
Behov av lokalförändringar inkommer oftast till byggnadsavdelningen via beställning 
”Önskemål om lokalförändring” från institution eller motsvarande. Innan byggnadsavdelningens 
lokalprojektenhet börjar utreda behovet ska beställningen godkännas av berört vetenskaps-
område. Information om projektet delges berörd intendentur och universitetets 
lokalstrateg.  Projekt av större karaktär, exempelvis den nu pågående nybyggnationen på 
Ångström, kan inkomma på annat sätt och involverar Byggnadsavdelningen långt innan 
verksamheten gör den formella beställningen. 
 
Byggnadsavdelningen upprättar beslutshandlingar under olika skeden i byggprocessen med 
tillhörande ekonomiska förutsättningar: 
• Vid tidiga skeden i byggprocessen, fattas utredningsbeslut med ingående kostnader som  

o konsulter 
o projektledning  

• Vid beslut om genomförande ingår: 
o projektbudget (=universitetets egen investering, se 2.2)   
o framtida internhyra   
o finansiär av lokalprojektets investering, enligt projektbudget, fastställs vid 

beslutstillfället.  
Beslut upprättas alltid oavsett finansieringsform.   
 
Se avsnitt 2.7 för en utförligare beskrivning av respektive besluts- och finansieringsform av 
lokalprojekt. 
  



UPPSALA UNIVERSITET 
Byggnadsavdelningen 

NULÄGE OCH PROCESSER INOM 
LOKALFÖRSÖRJNING VID UPPSALA 
UNIVERSITET 

 
 

 2020-12-17 UFV 
2019/2124 

 
 
 
 

 17 

Bild 3. Planerings- och byggprocesskeden   
 

 

Förklaring:  
Förstudie: En behovsanalys med alternativa lösningar 
Utredning: Fördjupad studie där projektets genomförbarhet säkerställs funktionsmässigt och 
tidsmässigt.  
Programhandling: Handlingar som beskriver grundläggande omfattning med tekniska 
beskrivningar och kostnadskalkyler. 
Systemhandling: Handlingar som beskriver en mer detaljerad omfattning med tekniska 
beskrivningar och kostnadskalkyler. 
Bygghandling: Handlingar som omfattar byggnadens genomförande med tekniska beskrivningar 
och kostnadskalkyler. 
Upphandling: Fastighetsägaren upphandlar byggentreprenör som ska utföra byggprojektet. 
Genomförande: Fysiskt genomförande av projektet, dvs byggtid. 
Inflytt: UU tar de nya lokalerna i bruk, inreder och flyttar in.  
Förvaltning: Lokalerna är tagna i bruk och projektet avslutas.  
 
När det gäller mindre lokalprojekt, kallade hyresgästanpassningar, har byggnadsavdelningen 
tillsammans med intendenturerna arbetat fram en process som på ett bra sätt tillvaratar 
verksamheternas lokalbehov samtidigt som alternativa lösningar och kostnader för 
genomförande analyseras. För mer information, se länk: 
https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/lokaler/lokalforandringar 
 
2.2 Lokalprojekt – Uppsala universitets egen investering   
Vid beslut om genomförande av ett lokalprojekt upprättas en projektbudget som omfattar: 

• universitets egen investering med olika avskrivningsbara kostnadsslag, t.ex. inredning, 
AV-utrustning, säkerhet, tele/data och i förekommande fall ej hyresgrundande 
byggåtgärder (=förbättringsutgift på annans fastighet) 

• projektledning byggnadsavdelningen 
• ej avskrivningsbara kostnader, t.ex. flytt- och eventuella evakueringskostnader 

  

https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/lokaler/lokalforandringar
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2.2.1 Ekonomiadministration pågående lokalprojekt 
Byggnadsavdelningen ansvarar för ekonomiadministrationen under pågående lokalprojekt till 
och med det ekonomiska projektavslutet, RS 2017-04-24.   
Ekonomiadministration under pågående lokalprojekt innebär i korthet: 

• Under projekttiden bokförs dessa utgifter på projektkonton som pågående nyanläggning 
och i förekommande fall även som pågående förbättringsutgift.  

• Vid det ekonomiska projektavslutet lämnas underlag till avdelningen för ekonomi och 
upphandling (AEU) för aktivering, vilket innebär att projektets samtliga utgifter omförs 
från byggnadsavdelningen till berörd verksamhet. Investeringen börjar avskrivas.  

• Ej avskrivningsbara kostnader behandlas enligt separat rutin.  
• Avskrivningstider som tillämpas är 3, 5 och 10 år.   
• Om lokalprojektet finansieras via gemensam anslagsfinansiering och/eller Gustavianska 

stiftelsen ska utbetalning av ersättningar för avskrivnings- och räntekostnader påbörjas 
efter aktivering, utbetalning en gång/månad. Byggnadsavdelningen ansvarar för underlag 
till utbetalningar till AEU samt för uppdateringar.   

På universitetets medarbetarportal redovisas samtliga investeringar och kapitalkostnader per 
beslutat lokalprojekt, - dels under avskrivning (aktiverade) dels prognostiserad investeringar och 
kapitalkostnader (ej aktiverade). Sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Med 
kapitalkostnader avses avskrivnings- och räntekostnader, internränta.  
 
Länk: Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader 
eller följ denna hänvisning:  
https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/lokaler/projektekonomi/investering-kapitalkostnader 

2.3 Lokalprojekt – finansiär gemensam anslags-finansiering och Gustavianska stiftelsen  
I universitetets årliga verksamhetsplan ingår ”Universitets investeringsbudget och plane-
ringsunderlag avseende beslutade och planerade lokalprojekt” som bilaga, sammanställd av 
byggnadsavdelningen. 

Investeringsbudgeten uppdateras kontinuerligt av byggnadsavdelningen och används som ett 
planeringsunderlag inför bedömning av nyinvesteringar med gemensam anslagsfinansiering 
och/eller Gustavianska stiftelsen. Byggnadsavdelningen lämnar, med stöd i tidigare genomförd 
bedömning, underlag till planeringsavdelningen för att säkerställa att den föreslagna 
investeringens genererade kapitalkostnader ryms inom av konsistoriet beslutade respektive 
beräknade centrala avsättningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=50650026
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Utdrag ur VP 2021, avsnitt 8.2 Gemensam anslagsfinansiering av investering: 
”Den centrala avsättningen ska täcka kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekt 
och samt eventuella kommande lokalprojekt som beslutats av rektor. Utöver detta finansieras 
vissa lokalprojekt helt eller delvis av Gustavianska stiftelsen (reservfonden). Fördelningen av 
investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande”. 
 
I VP 2021 är den beslutade centrala avsättningen 68 mnkr för år 2021. Beräknad central 
avsättning för år  
2022, 70 mnkr samt fr.o.m. år 2023 73 mnkr.   
 
2.4 Lokalprojekt – förstudier, planerade utredningar och beslutade utredningar 
Lokalprojekt som redovisas i detta avsnitt är planerade/pågående förstudier eller beslutade 
utredningar. Finansieringen vid ett genomförande är gemensam anslagsfinansiering och/eller 
Gustavianska stiftelsen om inget annat anges. Beslut om genomförande för respektive 
lokalprojekt fattas av rektor först då kostnadskonsekvenser klarlagts och föreslagen finansiering 
bedöms rymmas inom universitetets investeringsbudget avseende lokalprojekt. 
 
Redovisade förstudier och utredningar är i olika faser vilket innebär mycket olika förutsättningar 
för prognoser för framtida kostnader. Fortsatt utredning ökar säkerheten i prognoser. I tabell 2 
framgår de prognostiserade investeringarna samt preliminära tidpunkter för när 
kapitalkostnaderna börjar löpa.  

Carolina Rediviva. Läsesal A-B och Specialläsesalen.  
Renovering och översyn av säkerhet och inredning i läsesalarna.  
Färdigställande: Planerat till 2023. 

Ekonomikum. Ombyggnad   
Intendenturstyrelsen för Ekonomikum skapade 2014 en visionsgrupp för att identifiera behov 
och önskemål för ett framtida Ekonomikum. Det finns flera områden som man anser behöver 
förbättras. Bland annat föreslås att huvudentré/-er betonas, en gemensam servicepunkt för 
reception och bibliotek skapas, uppehållsrum på de två övre planen byggs om till mötesrum eller 
arbetsplatser, vissa lärosalar förbättras och lösningar för ökat dagsljusinsläpp i korridorer utreds. 
Färdigställande: Preliminärt 2023. 
 
Engelska parken. Universitetsbiblioteket. Tandemhallen, bokdepå. Ombyggnad   
I Engelska parken har universitetsbiblioteket en bokdepå i den s.k. tandemhallen. Depån skulle 
rymma mer material om ett kompakthyllesystem installeras. Då skulle en välbehövlig 
omdisponering av hela universitetsbibliotekets bokmaterial kunna genomföras. På sikt skulle 
vissa lokaler med bokmagasin som idag finns på Carolina Rediviva kunna få andra funktioner. 
För att kunna tomställa tandemhallen under ombyggnaden iordningställs en tom lokal på BMC 
för evakuering. 
Färdigställande: Preliminärt 2024.   
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Tentamenslokaler                           
Efterfrågan på lokaler för digital tentamina ökar och ytterligare platser kan behöva 
iordningställas.  
Färdigställande: Preliminärt till 2021. 
 
Tillfälliga lokaler för att hantera universitetets akuta behov av salar för digital tentamina 
orsakade av  Coronapandemin hanteras separat. 
 
 

Tabell 2 Lokalprojekt som är planerade och/eller under utredning per 2020-11-11, mnkr   

    OBS! Prel föreslagen finansiering  

Lokalprojekt *1 
Färdig- 

ställande 
år *2 

Investering, 
preliminär 

Finansieringsförslag, fördelning Kapital- 
kostnad år 1 

*3 
Gem. anslags-
finansiering 

Gustavianska 
stiftelsen Not 

Carolina Rediviva. Renovering av A, B- 
och Specialläsesalen. K 2023 15,0  15,0     1,5 

Ekonomikum, ombyggnad 
Beslut om utredning 2020-04-14 A 2023 ?         

Engelska parken, Universitetsbibl. 
Tandemhallen, bokdepå 
Beslut om utredning 2019-03-14  

C 2024 25,0    25,0     2,5 

Tentamenslokaler - 2021 10,1  10,1    1. 1,0 
 

*1 Anger vilket område som avses, se översiktskarta (kapitel 1) 
*2 Angivet år då den preliminära investeringen beräknas att aktiveras (börjar avskrivas) 
*3 Med kapitalkostnader avses avskrivnings- och räntekostnader, internränta.   
 
Not  1. Den preliminära investeringen omfattar ett antal lokalprojekt inom kategorin "Tentamenslokaler". 

  Beslutade investeringar avräknas från denna preliminära investering. 
  Beslut RS 2019-11-05: "BMC B1:3 Tentamenslokal digital tentamina", investering 2,9 mnkr 
  Avräkning: 14,8 mnkr - 2,9 mnkr = 11,9 mnkr 
  Beslut RS 2020-08-25: "Lokalanpassn av Bergsbrunnag o Campus Gotland, dig tentamina,  
  beslut om ramändring", investering 1,8 mnkr 
  Avräkning: 11,9 mnkr - 1,8 mnkr = 10,1 mnkr 

2.5  Lokalprojekt – under genomförande 
Lokalprojekt som redovisas i detta avsnitt uppfyller följande kriterier, de är 

• beslutade att genomföras och där kapitalkostnader preliminärt börjar löpa från år 2021 
eller senare, med undantag för Nya Ångström där kapitalkostnaderna börjar löpa 
successivt där de första avskrivningarna började löpa år 2019).  

• beslutade att genomföras med gemensam anslagsfinansiering och/eller finansiering via 
Gustavianska stiftelsen om inget annat anges.  

I tabell 3 framgår datum för rektorsbeslutet om investering och finansiär. 
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BMC. Ombyggnad lokaler för studentytor m.m.   
Syftet med projektet är att bygga om och inreda lokaler som idag är tomma för att tillgodose 
verksamhetens behov av fler undervisningslokaler och grupprum. Scheelerummet får en ny 
placering i södra delen av A6:2. De tysta läsplatserna i södra delen av A6:2 ersätts inom ramen 
för projektet samtidigt som fler studieplatser i en ostörd och tyst miljö skapas. 
Färdigställande: Ombyggnad samtliga rum, preliminärt klart våren 2021. 
 
Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan 
Botaniska trädgårdens kontors- och personalutrymmen är i dåligt skick och en renovering och 
anpassning för verksamheten genomförs efter att den inlämnade hemställan beviljats av 
regeringen. 
Färdigställande: Preliminärt 2022 beroende av byggstart. 

Gustavianum. Uppsala universitetsmuseum. Klimat, säkerhet och tillgänglighetanpassning   
Systemhandlingsprojektering pågår och en stor del av arbetet är ta fram underlag för att 
uppgradera säkerheten i byggnaden samt att ta fram underlag för att skapa ett jämnare klimat till 
konstsamlingarna. Scenograf tar fram underlag för hur utställningarna ska visas. Statens 
fastighetsverk kommer att lämna in en ny hemställan till regeringen med systemhandlingarna 
som underlag.  
Färdigställande: Preliminärt 2023-11.  
 
Kv. Örtedalen. Linnéträdgården 
Till Linnéträdgården i centrala Uppsala kommer varje år ett stort antal besökare med behov av 
service som information, wc och försäljning av skrifter och presenter. En ny servicebyggnad 
kommer att uppföras på samma plats som dagens provisoriska byggnad.  
Färdigställande: Preliminärt våren 2022. 

Nya Ångström (Ångström etapp 4). Tillbyggnad hus 9 och hus 10. Ombyggnad av hus 1-8  
Projektet omfattar uppförande av två nya byggnader vid Ångströmlaboratoriet samt 
omflyttningar och ombyggnader i befintligt hus för att samla verksamheter och bilda ett 
tvärvetenskapligt centrum samt för att svara upp mot verksamheternas behov av expansion. 
Första deletappen, hus 9, är klar och inflyttning har skett under hösten 2020. Hus 10, den andra 
deletappen, kommer att fungera som Ångströmlaboratoriets nya entrébyggnad, där institutionen 
för informationsteknologi flyttar in tillsammans med undervisningslokaler, studentytor, bibliotek 
och restaurang. Inflyttning sker under våren 2022. I samband med inflyttning i hus 10 lämnas 
institutionslokaler på ITC-området. Under 2020-2022 kommer omflyttningar och vissa 
ombyggnationer att ske i hus 1-8 för att möjliggöra expansion för befintliga verksamheter. 
Färdigställande: Hus 9 2020, Hus 10 2022, Hus 1-8 2022 
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Tabell 3 Pågående beslutade lokalprojekt per 2020-11-03, mnkr, som pågår längre än 2020-12-31 

  Beslutad investering och finansiering samt  ev 
fördelning mellan finansiärer 

 

 Lokalprojekt 

 

*1 
Investering,  
prognos *2 

Gemensam 
anslags- 

finansiering 

Gustavianska 
stiftelsen 

Not Kapital- 
kostnad fr.o.m. 

år *3 

 
BMC omb av lokaler för studerandeytor och 
flytt av fakultetsrum för MedFarm                                 
Beslutsdatum: RS 2020-04-07 

 
G 

 
28,8 

   
15,5 

   
 

   
1. 

 
 2021 

Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan. Om- 
och tillbyggnad 
Beslutsdatum: RS 2018-08-28 

 
D 

 
11,6 

      
11,6 

   
 

 
 2022 

Gustavianum. U-A universitetsmuseum. 
Klimat, säkerhet, tillgänglighet 
Beslutsdatum: RS 2020-06-09 

 
Ö 

 
49,6 

   
24,8 

   
24,8 

   
 

 
 2023 

Kv Örtedalen. Linnéträdgården.  
Servicebyggnad 
Beslutsdatum: RS 2020-11-03 

D  
3,5 

   
 

   
3,5 

   
 

 
2022s 

Nya Ångström (Ångström etapp 4). 
Tillbyggnad hus 9 och hus 10 ombyggnad 
Beslutsdatum: RS 2019-06-18 (ramändring), 
RS 2017-11-21 

 
H 

 
190,0 

   
190,0 

  
 

   
 

 
2019- 2023 

 

*1 Anger vilket område som avses, se översiktskarta kapitel 1 
*2 Den beslutade investeringen är en prognos fram tills aktivering har skett av utfallet av investering vid det  
 ekonomiska projektavslutet. I den beslutade investeringen ingår även ej avskrivningsbara kostnader. 
*3 Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) börjar löpa från och med angivet år = lokalprojektet är aktiverat.  

Där fler år har angivna: del av investering har delaktiveras och/eller beräknad att delaktiveras (börja avskrivas).  
Kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader ingår i tabell 3. 

Not  1. Uppsala universitets egen investering i lokalprojektet är beslutad 28,8 mnkr varav 13,3 mnkr med  
  ”Annan finansiering” = vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

2.6   Lokalprojekt - ansvarsförbindelser 
I lokalprojektens utredningsskeden kan beslut tas om garantibelopp som faller ut vid en eventuell 
förgävesprojektering. Avtal tecknas med fastighetsägare och avtalssumman är en 
ansvarsförbindelse för universitetet.  
 
Om lokalprojektet leder till ett genomförande utgör denna kostnad en del av den totala hyres-
grundande kostnaden för projektet och ansvarsförbindelsen upphör. Om lokalprojektet läggs ned 
faktureras universitetet hela den beslutade garantisumman/upparbetade kostnader som ska 
kostnadsbokföras. 
 
Ansvarsförbindelsen tillkommer utöver universitetets angivna investeringar i tabell 2 och 3. 
Ansvarsförbindelser per 2020-08-31 uppgår till 1,1 mnkr. Ansvarsförbindelsen upphör i 
samband med att beslut om genomförande fattats.  
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Bild 5: Ansvarsförbindelse, beskriven i planerings- och byggprocesskeden      

 
 

                                   
 Ansvarsförbindelse        

2.7   Beskrivning av beslut om, och finansieringsformer för lokalprojekt     
Beslut 
Byggnadsavdelningen upprättar beslutshandlingar i olika skeden i planerings- och 
byggprocessen. Beslutsunderlagen innehåller alltid projektbeskrivning, projektbudget med olika 
kostnadsslag (inredning, passersystem och i förekommande fall ej hyresgrundande byggåtgärder 
etc.) och eventuella förändringar av internhyran. I beslutet fastställs finansiär/er av lokal-
projektets investering enligt projektbudget.  

• Beslut om utredning – Ett beslut att universitetet startar en utredning för lokalprojekt. 
Utredningskostnaden kan ingå i projektbudgeten vid ett eventuellt genomförande.  
Om utredning läggs ned ska de upparbetade kostnaderna kostnadsbokföras. 

• Beslut om finansiär vid eventuell förgävesprojektering – till exempel beslut om 
projektering. 

• Beslut om genomförande – Ett beslut att universitetet genomför lokalprojektet 
innefattande en redovisning av projektbudget och eventuella förändringar av internhyran 
framgår. Projektbudgeten blir en prognostiserad investering för universitetet. 

• Beslut om ramändring – Beslutets tas om den sedan tidigare beslutade projektbudgeten 
behöver ökas. 

• Beslut om ekonomiskt projektavslut – Redovisning av utfall av projektbudgeten, 
preliminär avskrivningsplan samt mot vilken berörd institution, eller motsvarande, som 
anläggningar och kommande avskrivningar ska föras mot. Vid lokalprojekt som pågår 
under flera år beslutas om ekonomisk delaktivering med efterföljande slutaktivering. 
 

Finansiering av universitets egen investering 
Vid beslut om lokalprojekt fastställs finansiär. 
Universitetets egen investering i ett lokalprojekt kan finansieras av:  

• Gemensam anslagsfinansiering (via anslag utbildning och/eller forskning). Beslut fattas 
av rektor. 

• Finansiering via Gustavianska stiftelsen. Beslut fattas av rektor. 
• Annan finansiering innebär finansiering av vetenskapsområde, fakultet, institution eller 

annan verksamhet. Beslut fattas enligt delegationsordningen. I detta kapitel finns ingen 
redovisning av lokalprojekt beslutade med denna finansiering. 
 

Finansiering kan även vara en kombination av ovanstående finansieringsformer. 
 
Bild 5: Beskrivning av universitetets egen investering  
 



UPPSALA UNIVERSITET 
Byggnadsavdelningen 

NULÄGE OCH PROCESSER INOM 
LOKALFÖRSÖRJNING VID UPPSALA 
UNIVERSITET 

 
 

 2020-12-17 UFV 
2019/2124 

 
 
 
 

 24 

Ett lokalprojekts totala investering och kostnad består dels av internhyra dels av Uppsala universitets egen investering. 
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3 Lokalkostnadens andel av universitetets totala kostnader 
Uppsala universitets lokalkostnader 
Universitetets kostnad för lokaler ska inte förväxlas med den internhyra som byggnads-
avdelningen debiterar för lokaler. I internhyran ingår även kostnader för exempelvis 
lokalvård i egen regi. Vad som ingår i begreppet internhyra redovisas i kapitel 2. 
 
Tabell 4: Uppsala universitet, lokalkostnadernas andel av totala kostnaderna år 2015-2019 

Budgetår Kostnader för 
lokaler (tkr) * 

Total kostnad 
för univ. (tkr) * 

Lokalers andel 
av totala 

kostnader 

2015 718 758 6 533 048 11% 

2016 722 685 6 635 872 11% 

2017 734 973 6 875 313 11% 

2018 772 277 7 121 995 11% 

2019 782 236 7 407 494 11% 
*Uppgifter från universitetets årsredovisning. 
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Lokalkostnad i relation till svenska lärosätens totala kostnader 
I nedanstående diagram framgår att lokalkostnadernas andel av lärosätenas totala kostnader 2019 
var cirka 12 %. Uppsala universitets andel ligger på 11 %. 
Diagram 1: Olika lärosätens lokalkostnad i relation till lärosätets totala kostnader år 2019 

 
Källa: UKÄ 
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Kapitel 3: Lokalvård, säkerhet och bevakning samt fysisk 
arbetsmiljö och tillgänglighet 

 
Lokalvård 
Lokalvården vid Uppsala universitet drivs i egen regi. Med cirka 110 anställda kan universitetet 
hålla en hög lokalvårdskvalitet på universitetets åtta campus och tentamenssalar. Organisatoriskt 
är lokalvårdsenheten en del av byggnadsavdelningen, enheten bistår med sakkunskap i 
lokalprojekt kring materialval och utformning av lokaler så att det gynnar verksamheten 
ekonomiskt, miljömässigt och hållbarhetsmässigt. 
 
Sedan 2017 är lokalvården vid Uppsala universitet Svanen-certifierad. Denna satsning initierades 
som ett led i universitetets miljöarbete och för att ytterligare kvalitetssäkra lokalvården.  Detta 
har inneburit följande miljö- och systemförbättringar för verksamheten: 

- mängden kemikalier som hanteras inom tjänsten har minskat 
- farliga kemikalier har fasats ut 
- arbetsmetoder har förbättrats 
- rutiner har förbättrats 
- ett ledningssystem för arbetet har skapats 
- serviceassistenterna har fått höjd kompetens inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. 

Under 2020 har en modul till fastighetssystemet införskaffats vilket ger en bättre förutsättning 
för ekonomi- och personalstyrning. 
 
Säkerhet och bevakning 
Bevakning 
Uppsala universitet är nu inne i en avtalsperiod med Securitas Sverige AB för 
bevakningstjänster. 

Integrerad systemlösning för passage och larm 
Universitetet har ett gemensamt integrerat säkerhetssystem som hanterar den löpande 
administrationen av passerkort och styrningen av tillträdet till lokalerna. Systemet är levererat 
och upphandlat från Bravida säkerhet AB. Kopplat till säkerhetssystemet finns en systemlösning 
för campuskort. Campuskortet är försett med ett foto och en färgkod. För studenter finns även ett 
fält för datumaktivering av kortet. 

System för kamerabevakning 
Det finns ett stort intresse för kameror både på stängda och öppna ytor inom myndigheten. 
Säkerhetsavdelningen har anpassat universitetets arbete med kamerabevakning i och med den 
nya kameralagen, Kamerabevakningslag (2018:1200), och följer löpande utvecklingen inom 
området.  
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I säkerhetsavdelningens arbete med kamerabevakning ingår:  
- hantering avseende planering av kameratyp och placering för att uppnå önskad effekt 
- samordning av kontakten med universitetets leverantör av säkerhetssystem 
- hantering av tillståndsansökan och lagring av inspelat material enligt gällande regelverk. 

SBA – systematiskt brandskyddsarbete 
Säkerhetsavdelningen ansvarar för universitetets systematiska brandskyddsarbete. Universitetets 
riktlinje om brandskydd vid Uppsala universitet (UFV 2018/1964) innehåller anvisningar för 
brandskyddsarbetet i helhet. En betydande del i det systematiska brandskyddsarbetet är 
regelbundna brandskyddskontroller. I regel genomförs brandskyddskontroller på samtliga 
intendenturområden fyra gånger per år. Säkerhetsavdelningen ger ett utökat stöd till de 
intendenturer och institutioner som inte har egen möjlighet att genomföra kontroller. Målet är att 
hålla en hög måluppfyllnad kopplad till räddningstjänstens krav på kontroller. Med hjälp av en 
digital lärplattform har en grundläggande brandskyddsutbildning tagits fram. Utbildningen nås 
enkelt via universitetets Medarbetarportal, och av riktlinjen om brandskydd följer att alla 
anställda ska genomgå sådan utbildning med en periodicitet av fem år. 

Information på Medarbetarportalen 
På Medarbetarportalen finns information om säkerhetsavdelningens arbete och hur man går 
tillväga inom ett stort antal områden kopplat till trygghet och säkerhet vid myndigheten. 

Fysisk arbetsmiljö 
Universitetet ska i sina lokaler, för att säkerställa en god arbetsmiljö, uppfylla gällande 
myndighetskrav inom arbetsmiljöområdet. Rutinen vid ny- och ombyggnation säkerställer att 
frågorna bevakas under lokalprojektets gång samt att verksamhet, studenter och skyddsombud 
erbjuds delaktighet. 
 
Tillgänglighet 
Förordning 2001:526 anger de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktions-
hinderpolitiken. I syfte att leva upp till förordningen har byggnadsavdelningen under perioden 
2014-2017 genomfört en särskild satsning på att tillgänglighetsförbättra totala lokalbeståndet. 
Universitetet har flera äldre byggnader där det finns utmaningar kring tillgängligheten. 
Byggnadsavdelningen arbetar aktivt tillsammans med berörda fastighetsägare för att samtliga 
universitetets lokaler ska vara tillgängliga. Ny- och ombyggnadsprojekt granskas enligt den 
särskilda byggnadsanvisning för tillgänglighet som framtagits av byggnadsavdelningen, UFV 
2015/1258.  
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Kapitel 4: Definitioner  
 

Annan finansiering Finansiering av vetenskapsområde, institution, 
universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket eller 
intendenturområde. 

Bashyra Den andel av kontrakterad hyra som ska indexregleras 
enligt hyresavtalets indexklausul. 

Beslut om genomförande En intern handling som bekräftar att beställaren har 
beslutat att genomföra lokalprojektet. 

Beslut om utredning En intern handling som bekräftar att beställaren har 
beslutat att starta en utredning av lokalprojekt. 

Bygghandling Handlingar som omfattar ett projekts genomförande, med 
tekniska beskrivningar och kostnadskalkyler. 

Finansiering via 
Gustavianska stiftelsen 

Avsättning från den Gustavianska stiftelsen till 
finansiering av lokalprojekt inom kulturarvet.   

Förgävesprojektering Projektering som inte går vidare till genomförande. 
Förstudie Behovsanalys och alternativa lösningar. 
Gemensam 
anslagsfinansiering 

Konsistoriet avsätter medel direkt från utbildnings- och 
forskningsanslaget. 

Intendenturområde Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation 
för institutioner och andra varsamheter, inom geografiskt 
avgränsade områden, intendenturområden. Uppgiften är 
att ansvara för kostnadseffektiv samordning av stöd-
funktioner för kärnverksamheten inom utbildning och 
forskning. 

Internhyra  
(tidigare benämnt 
lokaltjänstkostnad LTK) 

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

Internränta Universitetets internt debiterade ränta. 
Kapitalkostnad Avskrivning + universitetets fastställda internränta. 
Konsumentprisindex 
(KPI) 

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

Kreditivkostnad Ränta under pågående lokalprojekt. 
Lokalarea (LOA) Total inhyrd area i enlighet med hyresavtalet. 
Lokalprogram 
 

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

Kostnader för värme, elnät, elkraft, kyla samt vatten och 
avlopp. 

Programhandling Handlingar som beskriver ett projekts grundläggande 
omfattning, med tekniska beskrivningar och 
kostnadskalkyler. 

Projektering Utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva det 
operativa genomförandet 

Systemhandling Handlingar som beskriver ett projekt i mer detaljerad 
omfattning, med tekniska beskrivningar och 
kostnadskalkyler. 

Upplåtelsebeslut En handling som redovisar brukarens lokalinnehav och 
beskriver villkoren för den interna förhyrningen. 
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