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Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for studentene – oppfølging av møte 21.11.11. 

 

Tilstede:  

Fakultetsdirektør Bjørn Hol 

Dekan Frode Vartdal 

Studiedekan Knut Dahl-Jørgensen 

Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen 

Fungerende overbibliotekar Therese Skagen 

Hovedbibliotekar Mette Krog 

 

Det medisinske fakultet og Universitetsbiblioteket diskuterte, 21.11.11, hvordan 

Medisinsk biblioteks lokaler kan utvikles for å skape et bedre arbeids- og læringsmiljø 

for studentene.  Møtet er en del av en dialog som ble påbegynt høsten 2010. 

Bakgrunnen er at studentenes arbeids- og læringsmiljø ikke ivaretar behovet for 

gruppearbeidsplasser eller stille lesesalsplasser, redegjort for i sak 2011/10093 i 

ephorte. 

For å bedre situasjonen foreslås en utvidelse av bibliotekets arealer til å inkludere 

nærliggende lesesaler, samt å utarbeide en romplan for lokalene slik at studentenes 

behov ivaretas. For å kunne realisere planene ønskes det opprettet et 

samarbeidsprosjekt med involverte parter, slik som Teknisk avdeling, Oslo 

Universitetssykehus Eiendom, Det medisinske fakultet og Universitetsbiblioteket.   

Det medisinske fakultet og Universitetsbiblioteket ønsker å innlemme de tre 

lesesalene (rom nr B2.1019, B2.1021 og B2.1022) i Medisinsk bibliotek og innrette 

dagens lokaler og lesesalene på en mer hensiktsmessig måte, både for studentene 

og biblioteket. Dagens løsning vises i figur 1: Planløsning for biblioteket og tilstøtende 

lesesaler.  

Medisinsk bibliotek har vært i kontakt med interiørarkitekt fra ZINC AS som har sett 

på mulige løsninger for de tre lesesalene slik at studentene kan få stille 

lesesalsplasser og gruppearbeidsplasser. Likeledes danner planen et grunnlag for å 

kunne anslå kostnader forbundet med ombygging.  

Den foreslåtte løsningen ivaretar både brukernes behov for stille arbeidsplasser og 

fakultetets behov i forbindelse med praktiske eksamener, som gjennomføres i det 

tilstøtende Ferdighetssenteret. Behovet for adskilte grupperom er ivaretatt ved å 

plassere fire grupperom i en av de tre lesesalene.  Dette er illustrert i figur 2: Forlag til 

sammenslåing av lokalene, samt i figur 3: Bygningsmessige endringer basert på 

forslaget.  
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Hverken Det medisinske fakultet eller Universitetsbiblioteket har økonomiske midler 

til å igangsette tiltaket for et bedre arbeids- og læringsmiljø for studentene.  I følge 

Oslo universitetssykehus’ eiendomsavdeling anslås bygningskostnadene for 

lesesalene til i underkant av 2,5 mill. Detaljert kostnadsoverslag finnes i tabell 1: 

Kostnadsestimat for byggtekniske endringer ved ombyggingsforslaget.   

Det er ikke gjort et nøyaktig kostnadsestimat for innredning i lokalene. Dette skyldes 

at det satses på gjenbruk av eksisterende møbler dersom mulig. Endringer i 

planløsningen vil føre til at ikke alt kan gjenbrukes. Det må regnes nyanskaffelser i en 

størrelsesorden på ca. 2 mill. vist i tabell 2: Grovt anslått kostnadsestimat for 

innredning.  

Totale kostnader for ombygging estimeres til ca. 4, 5 mill.  

Det bes derfor at finansieringsløsning og samarbeidsprosjektet inngår som en del av 

universitetets plan for å oppgradere og modernisere eksisterende bygningsmasse.  

 

Det medisinske fakultet er ansvarlig for å ta forslaget videre til rette instans på 

Universitetet i Oslo.  

 

21.12.2011 

Bibliotekdirektør Bente R. Andreassen 

Universitetsbiblioteket 

 

 

 

 

Kopi:  

Teknisk avdeling 

Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen 
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Skisser: Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for studentene – ombyggingsforslag 

 

 

Lesesalene

Biblioteket

 

Figur 1. Planløsning for biblioteket og tilstøtende lesesaler 

Dagens arealløsning viser biblioteket (B2.1024) og de adskilte lesesalene (rom nr 

B2.1019, B2.1021 og B2.1022). Forslaget til ombygging innebærer mulighet for 

gjennomgang til lesesalene via biblioteket.  
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Lesesalsplasser: 93

Grupperomsplasser: 23

Åpne gruppearbeidsplasser: 16

TOTALT 132

Forslag til løsning

 

Figur 2. Forlag til sammenslåing av lokalene 

Løsningsforslag utarbeidet av ZINC AS som viser en kombinasjon av lesesaler og 

grupperom og gruppearbeidsplasser med inngang via biblioteket.  Ved at biblioteket 

fungerer som inngang til lesesalene vil adgangsreguleringen kunne plasseres på 

andre områder, slik at lokalene kan benyttes av en større andel studenter. Ved at 

lokalene som inneholder bibliotekets samlinger kan stenges av, vil studentene ha 

tilgang til lesesalene utenfor bibliotekets åpningstider.  
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Hva skal til?

Rive vegg

Tre nye dører

Flytte dør

Alarmport

Bygge grupperomBokskap

 

Figur 3. Bygningsmessige endringer basert på forslaget 

Innsetting og flytting av dører for å ivareta gjennomgang til biblioteket, inngang til 

lesesaler utenom bibliotekets åpningstid og mulighet for å lukke av arealer i 

forbindelse med eksamensavvikling i det tilstøtende Ferdighetssenteret. Riving av 

vegg for å få arealer til å bygge grupperom og etablere gruppearbeidsplasser.   
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Tabell 1. Kostnadsestimat for byggtekniske endringer ved ombyggingsforslaget 

Oslo universitetssykehus eiendomsavdeling ved Jo Røed, mai 2011:  

Navn Ombygging lesesaler   

kto bygningsdel budsjett 

1 Felleskostnader, entrepr.rigg&drift, bygn.messhj.arb.  0 

2 Bygningsmessig 482 000 

3 VVS-installasjoner 80 000 

4 El anlegg 150 000 

5 Automatikkanlegg 205 000 

6 Entreprisekostnad eks. mva (Sum 1- 5) 917 000 

7 Generelle kostnader: prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse 720 000 

8 Byggekostnad eks. mva (Sum 6-7) 1 637 000 

9 Usikkerhet 20% 327 400 

10 Byggekostnad inkl. usikkerhet. eks mva 1 964 400 

11 Merverdiavgift 25%  491 100 

12 Byggekostnad inkl. mva (Sum 0-5)  2 455 500  

 

Tabell 2. Grovt anslått kostnadsestimat for innredning 

 

Møbler 1 250 000 

Bokskap      50 000 

Belysning      45 000 

Gardiner/solskjerming      50 000 

Alarmport   200 000 

IT- utstyr   255 000 

Informasjonstavle   150 000 

Totalt 2 000 000 

 


