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Tilbakemelding fra MN-fak på Prioriterte areal- og brukerbehov 2021  

1. Prioriterte SVI prosjekter MN 2021 

MN er godt fornøyd med at flere av fakultetets tiltak er prioritert, tross stammere økonomi.   

a) 602 – 152200 – GEO – Nye laboratorier Goldsmith. 

I oversikten presentert i møte 7.9. er dette prosjektet markert som gult, tross understreking av 

viktigheten til dette prosjektet for MN i dialogmøte 7.9 (602 – 152200 – GEO – Nye laboratorier 

Goldsmith). 

I forrige tildelingsrunde fra Forskningsrådets Nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur ble 

Goldsmith først satt på venteplass, men fikk så finansiering. Behovene ble utredet i prosjekt 518 (i KB 

hus), men ikke prioritert i prosjektet når finansieringen så til å utebli. Nå må det tilpasses løsninger i 

Geologibygningen.  

GEO og MN mener vi har hatt god dialog med EA om behovsbeskrivelser og informasjon rundt 

Goldschmidt som nasjonal geokronologisk lab.  

Til info er avtalen med NFR om Goldschmidt som nasjonal geokronologisk lab og nytt TIMS instrument 

til UiO ferdig forhandlet 30.oktober 2020. Anbudskonkurransen for de store instrumentene er 

annonsert og er forventet i hus i april 2021. Det er nødvendig å oppgradere ren-kjemilaben i de 

eksisterende lokalene våren 2021. Behovene er godt beskrevet i METOS prosjektet og i andre 

oppdateringer og korrespondanse med EA. Skulle dere lure noe ta kontakt med t.a.thorsen@geo.uio.no  

Goldschmidt II er også topp prioritert fra MN fakultetet til Forskningsrådets neste utlysing av nasjonal 

forsknings-infrastruktur (søknadsfrist 18. november). Goldschmidt II er en oppfølgning av og utvidelse 

av Goldschmidt som nasjonal geokronologisk lab. Behovene vil meldes inn som et tiltak for 2022. Ren-

kjemilaben er også viktig for Goldschmidt II.  

 

b) 616 – 15000 – MN – 06 – Ventilasjon i midtseksjonen, Fysikkbygget, BL24  

Manglende ventilasjon i kontor-landskapene til fakultetsadministrasjonen er et arbeidsmiljø- problem. 

Det kom som en overraskelse på både fakultetsledelsen og flere i EAs ledelse at det nye 

ventilasjonssystemet for Fysikk øst ikke dekket disse arealene. Fakultetet trenger å vite om det er noen 

planer for å løse dette. Kan man f.eks. gjøre noe med ventilasjonen i midtseksjonen i Fysikkbygget i 

forbindelse med prosjekt 525? 

 

http://www.mn.uio.no/ibv
mailto:t.a.thorsen@geo.uio.no
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c) 626- 150000 - MN - 08 - Realisering av I-lab - Kjemibygningen - BL23  

Etter kontakt med EA forstår vi at «Beløp avsatt til strakstiltak ifb med taklekkasje» ikke vil bringe I-lab 

i kjemibygningen noe nærmere realisering. I-Lab har ventet på en samlokalisert areal-løsning siden 

2014. Virksomheten hemmes nå vesentlig av at man ikke får tatt i bruk nytt utstyr som er finansiert. 

I-Lab trenger nå akutt å få innplassert 3 til 4 maskiner i sine lokaler i Kristine Bonnevies hus. Dette var 

et tiltak som også sto på Strakstiltak fra EA i 2018. Det ble da ikke prioritert fra EA med begrunnelse i I-

Lab sin innflytning i nye lokaler i kjemibygget i 2020. Det har etter den tid vist seg at dette ikke vil bli 

gjennomført de nærmeste 5-7 år grunnet kostnadene med reparasjon av taket på Kjemibygget. Vi ber nå 

om at de nødvendige tiltak for å innplassere maskinene utføres i starten av 2021, 

Maskinene det her er snakk om er kritiske for at I-Lab fortsatt skal kunne løse sitt oppdrag med å levere 

instrumenter til den eksperimentelle delen av forskningen på MN.  Dette gjelder forskning knyttet til 

store satsninger som CERN, JAXA , NASA, CRYPROX, ESS, ESA og Digibrain. 

d) Sykkelparkering og garderobefasiliteter 

Vi ser at flere av fakultetene vil få nye garderobe og sykkelparkeringsfasiliteter. Er ikke dette et UiO 

anliggende og ikke noe hvert fakultet selv må melde inn?  

 

I 2017 gjennomførte EA et prosjekt «Strakstiltak for syklister Nedre Blindern». Så vidt vi forsto ble 

realisering av planene utsatt grunnet manglende finansiering. I disse korona- og miljø tider bør dette 

arbeidet gjenopptas.  

 

Fint med en avklaring med tanke på innmeldingene for 2022.  

 

e) Følgende prosjekter trekkes: 

• 594- 152300-FAI- Herretoalett- Farmasibygningen - BL25 

 

• 615- 150400-FY-04-Oppusing av arealer som frigjøres hvis Naturfagsenteret flytter ut - 

Fysikkbygningen - BL24 

 

2. Andre saker 

• EAs satsingsområder 2021 

Et av EAs satsingsområder 2021 er ytterligere profesjonalisering mot brukerne. Vi bidrar gjerne 

i utviklingen av bedre rolleavklaring og samhandling. Kall oss gjerne inn på møte. Eksempelvis 

avfallshåndtering, teknisk infrastruktur, kommunikasjon til brukere, etc.   

• Verdibevarende vedlikehold – nye prosjekter 2021  

I tjenestebeskrivelsene til EA drift og vedlikehold står det at vedlikehold av gulv, tak og vegger 

skal inngå. MN er veldig positive til at EA setter av vedlikeholdsmidler til utskiftninger pga. 

levetid - EL-tavler, automatikk, VVS, maling, heiser. I den forbindelsen lurer vi på om hvordan 
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vi skal melde inn behov for vedlikehold av gulv, tak og vegger. Vi lurer særlig på hvordan avsatte 

midler til maling skal prioriteres og fordeles på enhetene. I de aller fleste tilfeller dukker ikke 

disse behovene opp ad hoc. Planlegges det i denne sammenheng nye mekanismer og 

prioriteringsordninger? Ønsker EA at dette også meldes inn sammen med brukerbehov 2022? 

Vil arealer med asbest i veggene prioriteres? MN har et stort behov for verdibevarende 

vedlikehold av vinduer, vil dette også inngå i denne potten?  

Vi vil samtidig opplyse om at trenden den senere tiden med mange oppgraderingsprosjekter 

bekostet av MN og underliggende institutter vil stagnere grunnet en mye strammere økonomi.  

• Masterplan-revisjon – følgende sentrale temaer – Finansiering – Nedre Blindern 

MN er naturligvis svært opptatt av planer for areal-utvikling, særlig på nedre Blindern. Vi ser 

fram til fortsatt god dialog rundt revisjon av masterplan. MNs nye dekanat fra 2021 har 

signalisert at de vil gi høy prioritet til arbeider med utvikling av nedre Blindern.  

• ENØK 

Vil det i innmelding av SVI midler 2022 telle positivt om prosjektene har et stort ENØK 

potensial?  

 

 


