
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN
2021–2023

Fastställd av konsistoriet 2020-12-17





UPPSALA UNIVERSITET 
Byggnadsavdelningen 

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2021-2023 
 

 
 

 2020-12-17 UFV 2019/2124 
 
 
 
 

  

Förord 
 
Mål och strategier för Uppsala universitet uttrycker mål som ska vägleda olika verksamheters 
utvecklingsarbete och i de strategiska prioriteringarna identifieras områden där lokalför-
sörjningen bidrar till att lägga en grund för uppfyllelsen av målen. Den fysiska miljön behöver på 
alla sätt vara hållbar och ge förutsättningar för att gemensamt möta dagens och morgondagens 
utmaningar. Utvecklingsplan 2050 är det dokument som på lång sikt och på ett övergripande 
plan uttrycker mål som ska vara vägledande för universitetets  lokal-försörjning, också i 
samverkan med andra aktörer i staden. 
 
För att inom lokalförsörjningen bidra till uppfyllelsen av universitetets olika mål krävs en 
långsiktighet och en universitetsgemensam prioritering i planeringen. Därför har 
Lokalförsörjningsplan 2021-2023 tagits fram i samarbete med vetenskapsområdena och med 
vägledning av Utvecklingsplan 2050. Lokalförsörjningsplanen uttrycker tydliga styrande 
principer för det fortsatta arbetet där varje vetenskapsområde, universitetsbiblioteket och 
universitetsförvaltningen ska göra en översyn av de lokaler man verkar i och spegla dessa mot en 
framtida verksamhet i ett 9-årigt perspektiv. Planen uttrycker också behovet av planering för att 
effektivisera användningen av universitetets undervisningslokaler samt hanteringen av 
universitetets totala behov av studie- och studiesociala ytor. 
 
De senaste åren har inneburit en intensiv period då flera stora lokalprojekt har genomförts och 
den systematiska uppföljningen av lokalförsörjningen presenteras jämte lokalförsörjningsplanen 
i rapporten Nuläge och processer för lokalförsörjningen vid Uppsala universitet. En jämförelse 
mellan svenska lärosätens lokalkostnader redovisas också. Större projekt under genomförande 
vid universitetet liksom de pågående utredningar som kommer att lägga en grund för kommande 
beslut finns beskrivna översiktligt. 
 
 
Med detta som grund läggs nu Lokalförsörjningsplan 2021-2023 som grund för universitetets 
lokalförsörjning de kommande åren. 
 
 
     
Eva Åkesson 
Uppsala universitets rektor 
    Mats Larhed 

Vicerektor, vetenskapsområdet för 
medicin och farmaci, 
Styrgruppens ordförande 
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Inledning 
 
Lokaler är en viktig resurs för både forskning och undervisning, en resurs som på olika sätt 
bidrar till att uppfylla universitetets mål och strategier om kvalitet, hållbarhet, infrastruktur, lika 
villkor och samverkan. En övergripande förutsättning i lokalförsörjningen är att universitetet, 
som svensk myndighet, inte kan äga sina egna byggnader och därför förhyr lokaler för 
verksamhetens behov. Lokalförsörjningen ska också följa lagar och förordningar som på olika 
sätt reglerar utformningen av lokaler. Regeringens direktiv innebär att lärosäten redovisar sin 
lokalförsörjning utifrån en lokalförsörjningsplan i vilken konsistoriet ansvarar för och beslutar 
om lokaler på en övergripande, strategisk nivå. Beslut om genomförande av varje enskilt projekt 
sker i enlighet med delegationsordningen. 
 
För att till verksamheten tillhandahålla attraktiva lokaler i rätt omfattning och med goda 
hyresvillkor samt stabila hyresnivåer över tid krävs en långsiktighet i lokalförsörjningen. 
Lokalförsörjningsplanen innefattar alla olika lokaltyper, kontor såväl som laboratorier och 
speciallokaler samt undervisningslokaler av olika slag. Jämte planen redovisas 
lokalförsörjningens nuläge och processer i rapporten Nuläge och processer för lokalförsörjning 
vid Uppsala universitet. Redovisningen fokuserar på en kommande treårsperiod men blickar 
också både bakåt och längre framåt för att beskriva hur lokalförsörjningen utvecklats och ge 
förutsättningar för en god resursplanering framåt. 
 
Utvecklingsplan 2050 är det dokument som sätter upp övergripande mål för universitetets 
långsiktiga, fysiska planering, dessa mål är: 

- sammanhängande kunskapsmiljö och ökad samverkan 
- hållbarhet, hälsa och välbefinnande 
- tydlighet och integrering i staden 
- ökad närvaro och synlighet. 

Uppfyllandet av dessa mål ger fysiska förutsättningar för Uppsala universitet att även i framtiden 
vara ett högt rankat, attraktivt universitet, nationellt och internationellt.  
 
För att ge en god grund för långsiktig planering ska varje vetenskapsområde, 
universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen göra en översyn av de lokaler man verkar i 
och spegla dessa mot en framtida verksamhet i ett 9-årigt perspektiv. Planeringen ska följa de 
styrande principerna i lokalförsörjningsplanen. En sammanvägning av de olika verksamheternas 
planer och en prioritering av projekt bereds i rektors ledningsråd och fastställs av konsistoriet. 
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Ett långsiktigt och kontinuerligt arbete med lokalförsörjning är grunden för god hushållning med 
universitetets resurser. I det arbetet uppstår målkonflikter mellan olika faktorer som exempelvis 
kvalitet, tillgänglighet och beläggning samt öppenhet och säkerhet. En så låg lokalkostnad som 
möjligt är inte ett självändamål utan kostnaden måste bedömas i relation till helheten, både i 
avvägningar mellan dessa faktorer men också i relation till universitetets miljö- och 
hållbarhetsmål samt ekonomiska och fysiska förutsättningar. Till exempel ger en lägre 
beläggning av gemensamma lokaler en kostnad för outnyttjade tider samtidigt som den bidrar till 
kvalitet genom den tillgång till en viss lokaltyp den ger. Speciallokaler höjer kvali-teten på 
forskning och undervisning men genom att de är både mindre generella och flexibla är de också 
mindre effektiva ur ett beläggnings- och kostnadsperspektiv. Uppsala universitet har en bredd i 
sin verksamhet som gör att behoven av yta varierar både i lokaltyp och i area per medarbetare. 
Universitetets verksamheter finns inom områden med byggnader av mycket olika ålder och 
karaktär vilket medför olika förutsättningar för olika universitetsområden. 
 
Stadsintegrering har också två sidor. Den ökade möjligheten till service samt närhet till andra 
samhällsfunktioner och näringsliv medför också en ökad attraktivitet i området som i sig är 
positiv men också tenderar att generera ökade hyreskostnader. En öppenhet och delade lokaler 
kan också kräva andra lösningar med avseende på säkerhet. 
 
Covid-19 pandemin har medfört tillfälliga förändringar av hur lokaler nyttjas. Den digitala 
omställningen har påskyndats genom det konkreta behovet av att kunna genomföra både 
undervisning och möten på distans. Nya arbetssätt och ny pedagogik kommer fortsatt att ställa 
krav på fysisk miljö, både när det gäller yta och utformning, och covid-19 situationen har visat 
att förändringar i omvärldsfaktorer kan kräva en snabb omställning av lokaler. 
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Styrande principer 

Verksamhetens behov styr lokalförsörjningen 

Uppsala universitet ska tillhandahålla lokaler för sina kärnverksamheter, forskning och 
utbildning med dess stödfunktioner samt den samverkan som finns invävd i verksamheterna. 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga och uppfylla forskningens och utbildningens behov, vilka 
kan vara mycket olika och snabbt skiftande vid ett brett universitet. Uppsala universitet kan 
också när det är möjligt verka för att exempelvis innovationsföretag som har sitt ursprung i och 
samarbetar med universitetets verksamhet samnyttjar lokaler eller finns med ett nära fysiskt 
samband. 
 

Lokalförsörjningen styrs och utvecklas i dialog 

Det kontinuerliga arbetet med lokalförsörjningen sker inom varje intendenturområde, 
universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen. Arbetet med planer och projekt inom 
lokalförsörjningen leds från byggnadsavdelningen i dialog med respektive verksamhet. 
Byggnadsavdelningen är ett stöd i arbetet och kan också utifrån sitt övergripande perspektiv 
initiera dialoger kring förändringar. Många lokaler hyrs av enskilda verksamheter, exempelvis 
kontor, men också av flera verksamheter gemensamt, såsom undervisnings- och möteslokaler. 
Olika frågor inom lokalförsörjningen lyfts vid behov till områdets vicerektor, överbibliotekarie 
respektive universitetsdirektör eller flera av dessa gemensamt om flera verksamheter är berörda. 
 

Lokalförsörjning för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan 

Uppsala universitet ska vara ett hållbart universitet som bidrar till en minskad klimat-påverkan. 
Universitetets miljöarbete omfattar mål för energiförsörjning och fastigheter som ska ligga till 
grund för lokalförsörjningen. Utemiljöerna är betydelsefulla genom de ekosystemtjänster de 
levererar och genom att starka ekosystem med hög biologisk mångfald är bättre rustade att 
motstå och hantera effekter till följd av klimatförändringar. 
 

Nya lokaler för forskning och utbildning utvecklas i första hand i närhet till nuvarande 
universitetsområden 

Uppsala universitet finns i Uppsala och i Visby och ska fortsätta att vara och i ännu högre grad 
bli ett stadsintegrerat universitet och inte utvecklas mot ett campusuniversitet skilt från den 
övriga staden. Stadsintegrationen leder till kvaliteter som följer av högre grad av gemensam 
service och delning. En framtida expansion och nybyggnad inom området där universitetet idag 
har lokaler leder till en ökad täthet som främjar gemensamt nyttjande och flexibilitet. Det bidrar 
också till att universitetet blir en sammanhängande miljö inom vilken det är lätt att förflytta sig. 
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Från Utvecklingsplan 2050: 
Möjliga ytor för expansion i närhet till universitetet, inom Uppsala och Visby.   
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Generalitet, flexibilitet och variation i den fysiska miljön eftersträvas 
 
Generalitet innebär att olika verksamheter kan använda lokalen utan anpassning, flexibilitet att 
lokalen är lätt att anpassa för en ny verksamhet och variation att närliggande lokaler är av olika 
typer. Detta ger förutsättningar för att utveckla och förnya verksamheten samt utrymme för nya 
satsningar inom befintligt lokalbestånd. 

Gemensamt nyttjande eftersträvas 

Universitetets Mål och strategier och Utvecklingsplan 2050 lyfter samverkan och 
gränsöverskridande möten som viktiga ur både ett utvecklingsperspektiv och ett 
hållbarhetsperspektiv. Att internt och tillsammans med externa aktörer gemensamt nyttja lokaler 
och i vissa fall gemensamt utveckla lokaler och mötesplatser ger förutsättningar för nya möten 
och ett hållbart lokalutnyttjande. 
 

Utemiljöernas användbarhet och utformning beaktas 

Utemiljöerna kring de förhyrda byggnaderna är en tillgång och ska planeras med platser för 
rekreation som bidrar till hälsa och välbefinnande. En pedagogisk planering av utemiljön med en 
biologisk mångfald bidrar också till lärande. Utemiljöerna planeras med stråk och funktioner 
som främjar förflyttningar mellan områden och ett hållbart resande. 
 
Förutsättningar 

Internhyra 

Internhyra är den kostnad en verksamhet debiteras för förhyrda lokaler och bestäms med 
utgångspunkt i principen att varje enskild intern upplåtelse ska ha en internhyra som motsvarar 
beräknad självkostnad för hyresobjektet. I internhyra ingår, förutom direkta hyreskostnader, ett 
kostnadspåslag för interna kostnader relaterade till lokalnyttjandet. Internhyran omräknas årligen 
till förändringar i hyreskostnader, rörliga driftskostnader och interna kostnader. Generellt har de 
interna upplåtelserna en uppsägningstid om 12 månader. Längre intern uppsägningstid kan 
förekomma gällande lokaler som specialutrustats. Delar av internhyresobjektet kan sägas upp om 
de är avgränsningsbara och kan hyras ut till annan intern eller extern verksamhet. Om ny 
hyresgäst tillträder under uppsägningstiden kan denna förkortas. 
 

Vakanser 

Vakanser är lokaler som förhyrs av universitet men inte har en intern hyresgäst. Dessa ska vara 
en resurs när verksamheter förändras. Vakanser utgörs av sammanhängande och väl 
avgränsningsbara, funktionella ytor, möjliga att användas av annan verksamhet inom 
universitetet eller återlämnas till fastighetsägare, alternativt hyras ut i andra hand. Riktvärdet för 
andelen vakanta lokaler är 3-5% av den totala förhyrda ytan. Vakanta ytor bör finnas inom alla 
områden för att ge en god möjlighet att möta förändringar i alla delar av verksamheten. 
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Undervisningslokaler 

Undervisningslokaler består av lärosalar, grupprum, laboratorier och tentamenslokaler. Dessa 
kan vara generella och flexibla eller anpassade för en speciell verksamhet eller pedagogik. 
Ansvar och internhyra för undervisningslokaler ligger på intendenturerna (undervisningslokaler 
inom eget område), byggnadsavdelningen (tentamenslokaler) eller undantagsvis institutioner. 
Bokning av lokal görs i de flesta fall i det universitetsgemen-samma resurs- och 
schemaläggningssystemet. Kostnaden för bokad lokal debiteras på respektive institution och 
kostnaden för outnyttjad tid ingår i intendenturavgiften. Undervisningslokaler inom Akademiska 
sjukhuset bekostas av ALF-medel (läkarprogrammet) eller debiteras den enskilda institutionen. 
Beläggningsgraden för universitetets undervisningslokaler är idag drygt 30% (räknat på 
maximala antalet bokningsbara timmar, 1 600 timmar per år, baserat på 40 veckor á 40 timmar). 
Den komplexa hanteringen av undervisningslokaler bidrar till den relativt låga beläggningen. En 
planering för att effektivisera användningen av undervisningslokaler bör genomföras. 
 

Studie- och studiesociala ytor 

Dessa ytor är av olika karaktär, såsom tysta läsplatser och öppna ytor/rum för enskilt arbete eller 
arbete i grupp samt uppehållsytor. Ansvar och internhyra för studie- och studiesociala ytor ligger 
på varje intendenturområde. Universitetsbiblioteket, och undantagsvis, enskilda institutioner 
tillhandahåller också ytor för studenter. Idag varierar både ytornas standard och omfattning 
mellan olika intendenturområden. En hantering av universitetets totala behov av studie- och 
studiesociala ytor bör genomföras. 
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Konsistoriets beslut 

 
Lokalförsörjningsplanen är det dokument som ger stöd för en långsiktig ekonomisk planering av 
universitetets lokaler. Jämte planen redovisas lokalförsörjningens nuläge och processer i 
rapporten Nuläge och processer för lokalförsörjning vid Uppsala universitet. Planen fastställer 
styrande principer och förutsättningar för lokalförsörjningen samt uppdrar åt verksamheterna att 
ta fram långsiktiga planer för de framtida lokalbehoven. Konsistoriet ansvarar för och beslutar 
om lokaler på en övergripande, strategisk nivå. I övrigt tas beslut om genomförande av varje 
enskilt projekt i enlighet med delegationsordningen. 
 
Uppsala universitets lokalförsörjningsplan uppdateras vart tredje år och Lokalförsörjningsplan 
2021-2023 ersätter Lokalförsörjningsplan 2018-2020. Lokalfrågorna och deras konsekvenser 
hanteras också löpande inom ramen för universitetets årliga verksamhetsplanering. 
 
Beslut: 

- att fastställa styrande principer för universitetets lokalförsörjning. 
- att fastställa förutsättningar för internhyra och vakanser. 
- att fastställa uppdrag till områdesnämnderna, biblioteksnämnden och 

universitetsdirektören om en långsiktig plan för de framtida lokalbehoven. 
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