
UNIVERSITETET I BERGEN  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

 

Arkivkode:   
Orienteringssak: D 

Saksnr.: 2016/2747  Møte: 14. mars 2016 

 

ORGANISERING AV FAKULTETETS ARBEID INN MOT ENERGI- OG 

TEKNOLOGIKLYNGEN 

 

Etablering av en energi- og teknologiklynge vil være avgjørende for en fremtidsrettet 

utvikling av fakultetets profilområder og strategiske utviklingsområder. Arbeidet vil ha høy 

prioritet fra dekanatets side i 2016 og 2017. Arbeidet foregår i stor grad i UiB-regi, og 

fakultetets bidrag inn mot energi- og teknologiklyngesatsingen skjer i tett dialog med 

rektoratet.  

 

Denne saken legges fram for å gi en orientering om fakultetsledelsens organisering av 

arbeidet inn mot UiBs energi- og teknologiklyngesatsing, der viktige elementer er at det er 

oppnevnt en prosjektleder og utarbeidet mandat for en «visjonsgruppe» for et nytt 

teknologibygg (EnTek-bygget).  

 

Det foregår for tiden en plan- og designkonkurransen for skisseprosjektet til EnTek-bygget, 

og juriebeslutningen forventes klar i april.  

 

Fakultetsstyret vil bli orientert om videre steg i planleggingsprosessen så snart 

universitetsledelsen legger et løp for denne. Planen er å framlegge en orienteringssak for 

fakultetsstyret i mai eller juni. 

 

Prosjektledelse ved fakultetet 

Realisering av en energi- og teknologiklynge i Bergen, med et teknologibygg som nav i et 

integrert samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv, studenter og innovatører, er en av 

de aller viktigste strategiske innsatsområdene for dekanatet de nærmeste årene. 

 

For å realisere en teknologiklynge og et teknologibygg er det behov for vedvarende faglig 

fokus fra fakultetet knyttet til en rekke delprosesser og aktivt samarbeid med aktører både ved 

og utenfor UiB.  

 

Den faglige innsatsen som kreves overstiger kapasiteten til dekanatet, og professor Jan Petter 

Hansen er derfor frikjøpt fra 50% av sin ordinære stilling for å bistå i arbeidet fra november 

2015. Hansen skal overordnet sett bidra med faglig kompetanse og - kapasitet i prosessen for 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets arbeid med å realisere en teknologiklynge og et 

teknologibygg. Hansen vil få en rolle som «prosjektleder for teknologiklyngeutviklingen» ved 

fakultetet, og rapportere direkte til dekanen. Han vil få delegert visse fullmakter, etter 

nærmere avtale, til å opptre på vegne av dekanen i prosesser som inngår i dette arbeidet. 

 

Arbeidet fram mot realisering av en teknologiklynge og teknologibygg i Bergen innebærer 

behov for en faglig reorganisering av fakultetet, både for å frigjøre eksisterende areal gitt et 

nytt teknologibygg, og for å utvikle faglige synergier og teknologistyrking som skal bygge 

opp under og «fylle» klyngesatsingen. Den faglige og arealmessige reorganiseringen vil bli en 
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del av det arbeidet Hansen blir involvert i. Hansen vil også bli involvert i utvalg og prosesser 

på vegne av dekanatet opp mot UiBs strukturer knyttet til klyngeutviklingen ved UiB. 

 

Mandat for Visjonsgruppe for EnTek-bygget 

Visjonsgruppen har som overordnet formål å bidra til en omforent og helhetlig begrunnelse 

for EnTek-bygget som en sentral del i etableringen av en teknologiklynge ved UiB.  

 

Gruppen skal: 

 

 Videreutvikle og tilpasse byggets funksjon og innhold slik at det balanserer godt 

mellom det som er ideelt ønskelig og det som er praktisk- og økonomisk realistisk.  

 Bidra til en enhetlig og profesjonell strategi for kommunikasjon og innsalg av bygget i 

perioden frem mot byggestart og ferdigstillelse. 

 Ha tett dialog med UiBs prosjektkontor for bygget, og rapportere til UiBs 

styringsgruppe for Energi- og teknologiklynge ved UiB. 

 

Visjonsgruppen ledes av professor Jan Petter Hansen og består i tillegg av instituttlederne for 

henholdsvis Institutt for fysikk og teknologi, Kjemisk institutt, Institutt for geovitenskap, 

Geofysisk institutt og Molekylærbiologisk institutt.  

 

Som leder for Visjonsgruppen for EnTek-bygget vil Jan Petter Hansen inngå som medlem av 

fakultetets arbeidsgruppe Scenario 2030 – for et styrket fakultet, en arbeidsgruppe som skal se 

på fakultetets organisering der realisering av et teknologibygg ligger som en førende premiss 

for arbeidet. 
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