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Visjon 
Visjonen er EnTek-bygget - en av Europas sterkeste klynger for energiomstilling og den er 
basert på konseptet om å etablere klyngen og bygget som en arena for samhandling mellom 
akademia, næringsliv, offentlig sektor og instituttsektoren. 

Visjonen vil danne grunnlaget for dialogen med eksterne partnere. 

Når det gjelder internt arbeid med å skape eierskap, entusiasme og nødvendige interne 
ressursprioriteringer, vil fakultetsstyret, instituttledere og fakultetsledelsen ha et særskilt 
ansvar for å arbeide målrettet med dette.  

Initiativ som skal inngå i arbeidet med EnTek-bygget 
Det pågår og har vært gjennomført en rekke initiativ som skal inkluderes i det videre arbeidet: 

Klyngesamarbeid: Energi- og teknologiklynge (UiB-klynge nr. 5) 
UiBs Energi- og teknologiklynge bygges rundt det nye EnTek-bygget som skaper et spennende 
nytt rom for samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv innen energi- og 
teknologiutvikling. 1 

Kunnskapsklyngene etableres på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig 
kvalitet, og er en strategisk viktig satsning i universitetets og fakultetets strategiplaner. 
Klyngene er viktige grep for å løfte UiB som et relevant og attraktivt universitet for nyskapende 
forskning, utdanning og innovasjon. Innen energi og teknologi har Vestlandsregionen både 
industriaktører og forskning i front i Europa, og dette fortrinnet er et sterkt argument for å 
realisere de gevinstene klyngen og bygget kan gi. Medieklyngens etablering i Media City 
Bergen har vist hvilken slagkraft denne type tenkning har, og hvilken merverdi som kan skapes 
og utnyttes for å realisere byggeprosjekt i denne skalaen og av denne karakter. 

1 Beskrivelsen er hentet fra UiB-strategiens omtale av kunnskapsklyngene 

http://www.uib.no/matnat/101227/slik-blir-det-nye-energi-og-teknologibygget-entek
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Energi- og teknologiklyngen har hatt en egen styringsgruppe (ledet av viserektor Robert 
Bjerknes) som har hatt ansvar for å etablere klyngen og planlegge EnTek-prosjektet i tråd med 
rammene universitetsstyret ga. 
 
Klima og energiomstilling er ett av tre satsingsområder for UiB, og satsningen koordineres 
av MN-fakultetet. Arbeidet ledes av fagdirektørene Tore Furevik (klima) og Kristin 
Guldbrandsen Frøysa (energiomstilling). Satsningsområdet har felles styringsgruppe. UiB har 
en sterk nasjonal og internasjonal posisjon innen klimaforskning gjennom Bjerknessenteret. 
Fagmiljøene knyttet til fornybar energi og energiomstilling er mindre, men det er et stort 
potensiale for vekst basert på mange sterke fagmiljøer. Det er behov for å styrke og synliggjøre 
UiBs fagmiljøer dersom UiB som institusjon skal være en attraktiv partner på dette området, 
og EnTek-bygget vil være en viktig for å realisere UiBs satsning innen energiomstilling. 
 
Energi- og teknologisamarbeidet Science City Bergen ble etablert i 2013, og har vært en 
viktig pådriver for EnTek-bygget. UiB, Høgskolen på Vestlandet, NHH, Christian Michelsen 
Research AS, UNI Research, BKK og Statoil har alle hatt representanter i styret. Bergen 
Næringsråd, Business Region Bergen og HOG Energi deltok i etableringen av samarbeidet 
om visjonen "Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest". 
 
Skisseprosjektet skisserer usikkerheter (se vedlegg 1) knyttet til realisering av EnTek-bygget, 
og av disse har universitetsledelsen bedt fakultetet om å prioritere videre arbeid med 
«Visjon/faglig profil/klyngeutvikling» og å identifisere «Nye brukere». 
 
Faglig samarbeid med NORCE. Fem viktige samarbeidspartnere inngår nå i det nylig 
fusjonerte instituttselskapet NORCE: CMR, Uni Research, IRIS, Teknova, Agderforskning. 
Dette er forskningsinstitutter vi har et langvarig og godt samarbeid med, og partnere som det 
er viktig å invitere inn til dialog om videre samarbeidet.  
 
Handlingsplan for innovasjon og nyskaping. I dagens styremøte legges det også frem et 
forslag til handlingsplan for innovasjon og nyskapning. I handlingsplanen står EnTek-bygget 
sentralt når det gjelder mange av de foreslåtte tiltakene. 
 
Det vil være et viktig tiltakspunkt å snarest etablere dialog med BTO for å konkretisere ideer 
for mulig inkubatorkonsept i bygget. Det bør også etableres dialog med Høgskolen på 
Vestlandet og BTO om studentinnovasjon, og med Innovasjon Norge og Forskningsrådet om 
mulighet for samarbeid i EnTek-bygget. 
 
 
Finansiering 
Universitetsstyret har gitt EnTek-bygget høyeste prioritet i sitt innspill til statsbudsjettet, 
skisseprosjektet har sikret konkretisering og bygget er dermed kommet inn i køen for å få 
statlig finansiering. For å styrke mulighetene for at dette skal lede til faktisk finansiering vil det 
ha stor betydning at det etableres forpliktende samarbeid med byggets øvrige interessenter. 
Sporet med statlig finansering er imidlertid et svært langsiktig spor (minimum 7-12 år til bygget 
kan stå klart), blant annet fordi den estimerte kostnadsrammen for bygget overstiger 750 mill.2, 
hvilket innebærer at prosjektet må gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) før 
prosjektet eventuelt legges fram for Stortinget3. Det lange tidsperspektivet kan gi utfordringer 
når det gjelder innsalg til instituttsektor og næringsliv, og det påvirker samtidig mulighetene til 
å realisere rehabilitering av Realfagbygget. I Masterplan for areal4 skisseres et alternativt 
løsningsforslag hvor det legges opp til to byggetrinn. 
 

                                                 
2 Total kostnadsramme for EnTek-prosjektet er 1,1 mrd.  
3 Departementsstyrt utredning av de samfunnsmessige konsekvensene, med tidsestimat på 3 år. 
4 Masterplan for areal 2018-2040. 



3 
 

UiB sin nylige vedtatte Masterplan for areal åpner opp for et alternativ der en involverer 
eksterne utbyggere som eiere på hele eller deler av EnTek. Aktuelle eksterne finansører kan 
være institusjonelle eiendomsinvestorer. Dette er en mulighet som vil kunne gi vesentlig 
raskere byggestart om en har tilstrekkelig leiegrad i bygget, slik det ble gjort ved etableringen 
av Media City Bergen. Der tok det tre år fra avtalen ble inngått, til byggene var klare for 
innflytting. Det finnes interesserte eiendomsaktører i markedet, men en slik løsning forutsetter 
at man får på plass forpliktende leieavtaler for anslagsvis 50-60% av arealene. Også i forhold 
til dette finansieringsalternativet er arbeidet med å tydeliggjøre visjonen for klyngen og å 
etablere forpliktende samarbeidsavtaler, kritisk viktig. 
 
Avgjørelsen knyttet til valg av finansieringsløsning ligger hos UiB sentralt. 
 
 
Arbeidsgruppe med ansvar for videre prosess  
Det viktigste på kort sikt vil nå være å spisse og løfte visjonen og å arbeide mot eksterne parter. 
Det foreslås derfor å etablere en arbeidsgruppe som skal sikre gjennomføring av EnTek-
bygget som en av Europas sterkeste klynger for energiomstilling.  
 
Når universitetsledelsen har besluttet at prosjektet er klart for neste fase må prosjektet 
tilpasses ordinær organisering for byggeprosjekter av denne størrelse. 
 
Arbeidsgruppens mandat:  

• Basert på visjonen EnTek-bygget - en av Europas sterkeste klynger for 
energiomstilling, etablere bygget og klyngen som en arena for samhandling mellom 
akademia, næringsliv, offentlig sektor og instituttsektoren. 

• Sikre at relevante tiltak og føringer fra initiativene som nevnt i dette notatet tas med i 
det videre arbeidet. 

• Se spesielt på studentenes og de nyutdannede kandidatenes rolle, og beskrive 
mulighetene bygget skal gi for innovasjon og studententreprenørskap 

• Identifisere potensielle deltakere fra privat og offentlig sektor 
 
Første viktige milepæl for gruppens arbeid er fristen for innspill til statsbudsjettet 2019 som 
er medio september 2018, men gruppens bidrag vil også gi viktige innspill for en eventuell 
beslutning hos universitetsledelsen om å arbeide frem alternativ finansieringsløsning for 
bygget.  
  
Gruppens sammensetning er utarbeidet og forslaget vil bli lagt frem i fakultetsstyremøtet.  
 
Relevante arenaer og grensesnitt: 
Styringsgruppen for klima og energiomstilling: Viktig hørings- og samarbeidspartner i 
prosessen.  

Fakultetsstyret: Drøfte forslagene fra arbeidsgruppen og gi kommentarer på dem. Gi innspill 
til statsbudsjettet. 

Styringsgruppen for Energi- og teknologiklyngen ved UiB: Behandle fakultetsstyrets plan for 
realisering av energi- og teknologiklyngen og EnTek-bygget. Vil ha rollen som styringsgruppe 
også i prosjektets neste fase. 

Universitetsstyret: Behandle fakultetsstyrets anbefaling, etter innstilling fra styringsgruppen 
for energi- og teknologiklyngen. Innspill til statsbudsjettet. 

Eiendomsavdelingen: Sikre gjennomføring av arbeidet med reguleringsplanen. Sikre 
gjennomførbarhet, finansiering og kontrahering når prosjektet skal bringes videre til neste 
fase. 
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Administrasjonen (fakultetsledelsen, arealrådgiver, kommunikasjonsmedarbeidere og 
energidirektør): Vil ha ansvar for å fasilitere arbeidsgruppens arbeid og holde løpende dialog 
mellom gruppen, instituttledergruppen, fakultetsstyret, universitetsledelsen og overfor andre 
samarbeidsparter. Drøfte behov og legge til rette for tilpasning av fakultetets faglige 
aktiviteter for å styrke det faglige innholdet i klyngen og klyngesamarbeidet. Utarbeide en 
kommunikasjonsplan og sikre gjennomføring av denne. 
 
 
DEKANENS KOMMENTARER  
Fristen for innspill til statsbudsjettet 2019 blir første viktige milepæl for fakultetets videre arbeid. 
Styrking og synliggjøring av energi- og teknologiklyngen blir særskilt viktig, og dette krever 
både eksternt og internt arbeid. Eksternt må vi identifisere samarbeidspartnere og potensielle 
interessenter både fra næringsliv og offentlig sektor, og kartlegge deres behov.  
 
EnTek-bygget skal bidra til å  

− Styrke kvalitet og samhandling innen energiomstilling 
− Rekruttere, utdanne og utvikle talenter 
− Fremme innovasjon innen energiomstilling og teknologi 

 
Skal vi lykkes er det også avgjørende at vi er villige til å tilpasse våre nåværende aktiviteter for 
å styrke det faglige innholdet i klyngesamarbeidet, og vi må være villige til å prioritere feltet 
også innenfor våre nåværende rammer. Å styrke det tverrfaglige samarbeidet internt ved UiB, 
og i samspill med de andre utdanningsinstitusjoner og sammen med våre faglige 
samarbeidspartnere i instituttsektoren blir et viktig suksesskriterium. Samtidig må det interne 
arbeidet for å skape eierskap og entusiasme for prosjektet i våre fagmiljø prioriteres og følges 
tett. 
 
Universitetsledelsen er en svært viktig samarbeidspartner for fakultetsstyret og ledelsen, og 
fortløpende og forpliktende dialog med dem er av avgjørende betydning for realisering av 
prosjektet. Det legges derfor opp til dialogmøte i direkte etterkant av fakultetsstyrets møte. 
 
Ved oppnevning av arbeidsgruppen, rettes nå fokus utover mot samfunnets behov, og 
dekanen ser frem til resultatene i form av styrket troverdighet for betydningen av å realisere 
EnTek-bygget. 
 
Dekanen ser videre frem til godt samarbeid med fakultetsstyret, instituttledere og fakultetets 
ansatte om å skape eierskap, entusiasme og prioriteringer for å realisere EnTek-bygget som 
ramme for en av Europas sterkeste klynger for energiomstilling.  
 
 
VEDTAK  

1. Visjonen er «EnTek-bygget - en av Europas sterkeste klynger for energiomstilling» 
 

2. Fakultetsstyret godkjenner mandatet for arbeidsgruppen med de endringer som 
fremkom i møtet. Dekanen får sammen med styreleder fullmakt til endelig formulering 
av mandatet.  
 

3. Fakultetsstyret godkjenner sammensetning av arbeidsgruppen, slik den ble 
presentert i møtet. 

 
4. Dekan får fullmakt til å i dialog med styreleder, å gjennomføre oppnevning av 

arbeidsgruppen, og supplerer gruppen dersom det blir nødvendig. 
 

5. Fakultetsstyret ber om at følgende aksjonspunkter gjennomføres umiddelbart: 
a. Dialogmøte med universitetsledelsen  
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b. Innlede dialog med BTO og andre innovasjonsaktører 
c. Utarbeide første utkast til kommunikasjonsplan  

 
 
8.mai 2018/KBR/KGF/EML 
 
Helge K. Dahle 
Dekan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Skisseprosjektet – visjon og usikkerheter  
2. Utdrag fra UiBs Masterplan for areal 2018 – 2040 
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Vedlegg 1.  Skisseprosjektet – visjon og usikkerheter 
 
Universitetsstyret vedtok 4. februar 2014 å iverksette skisseprosjektet for EnTek-bygget. 
Skisseprosjektet ble ferdigstilt 15. desember 2017, og overlevert styringsgruppen 18. januar 
2018. Nedenunder gjengis visjon slik den var beskrevet i skisseprosjektet, og usikkerhetene som 
ble skissert der. 
 
 
1. Visjon 
Energi- og teknologiklyngen skal skape en attraktiv internasjonal arena som tiltrekker seg 
forskere fra ulike miljøer på bakgrunn av utvidet mulighet for samhandling mellom faggrupper, 
og spesielt gode rammer for interessant og nyskapende forskning. EnTek- bygget stimulerer til 
et helhetlig samspill mellom forskning, utdanning og innovasjon, som blir en naturlig del av 
forskningsmiljøet på Nygårdshøyden. 
 
 
Fremtidens energiløsninger kommer fra vest 
Sammensatte utfordringer innen energi- og teknologifeltet løses av spisse fagmiljøer, i 
tverrfaglig samhandling og med bruk av moderne laboratorier 
 
Forskning: Moderne energi- og teknologiforskning på områder med forutsetninger for 
internasjonal posisjon, basert på tverrfaglighet og samarbeid på tvers av institusjoner. 
 
Undervisning: Utdanne master-, siv.ing.- og phd-kandidater med tilgang på   moderne 
laboratorier og undervisningsfasiliteter, tett integrert med prioriterte forskningsfelt. 
 
Innovasjon: Samhandle om å frembringe forskningsbaserte, relevante og effektive 
teknologiske løsninger som etterspørres av bransjeaktører innen energi og teknologi, lokalt og 
globalt. 
 
 
Byggets utforming styrker muligheten for å jobbe tverrfaglig på alle plan både mellom forsker 
og student og mellom ulike fagdisipliner i måten kontorer, laboratorier og uformelle og formelle 
arenaer tilrettelegger for dette. Det nye EnTek-bygget er et åpent sted på mange plan, hvor den 
fleksible generiske struktur åpner for samspill mellom ulike virksomheter og skaper en 
tilrettelegging for nye faglige sammenhenger. 
 
Det er avgjørende at skisseprosjektet har fått en utforming som både skaper nærhet, synlighet 
og kontakt, samtidig som det er utformet med fleksible fysiske rammer som muliggjør utvikling 
av samarbeid og samspill. 
 
Prosjektet er utformet fleksibelt, rasjonelt og oversiktlig, slik at det skapes rom for søken etter 
ny erkjennelse og innovasjon på nye måter, hvor rammene kan tilpasses prosjektene og bygget 
kan brukes fleksibelt omkring både forsknings- og undervisningsaktiviteter. Samtidig er det 
også skapt rammer som kan romme høyt spesialisert forskning med avanserte instrumenter, 
som kan inngå i innovasjonspotensialet med stor effekt. 
  
Bygget åpner seg til byen og det øvrige universitet med rammer som bade visuelt og fysisk 
oppleves som attraktive og inspirerende, med fasiliteter som bade kan brukes i samspillet med 
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offentligheten omkring, formidling av forskning og innovasjon og samtidig være en rekreativ 
og flott ressurs for bylivet. Dermed understøtter prosjektet en moderne og åpen identitet for 
Universitetet og for de øvrige virksomheter i et attraktivt og fremtidsrettet Bergen. 
 
 
2. Usikkerheter knyttet til realisering av EnTek-bygget 
 
I skisseprosjektet skisseres følgende usikkerheter: 

1. Planforslag 
a. Bla. Tidsforløp, Arealdisponering, Endringer i valgt struktur for bygget 
b. Reguleringsplan 

2. Tekniske forhold 
3. Visjon/faglig profil/klyngeutvikling 

a. Brukersammensetning og behov for arealer 
b. Felles faglig profil 

4. Brukertilpasninger/leietakerfordeling/avtaleforhold 
a. Rom- og funksjonsprogram 
b. Nye brukere 
c. Intensjonsavtaler 

5. Finansiering 
 
Merk. Når det gjelder reguleringsplan pågår arbeidet med fullt trykk fra Eiendomsavdelingen og 
universitetsledelsen.    
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Vedlegg 2: Utdrag fra UiBs Masterplan for areal 2018 – 2040 (side 43-45) 

 
MASTERPLAN FOR 
AREAL 2018-2040 
UNIVERSITETET I BERGEN 

 
EnTek-bygget 
Realisering av Entek-bygget har stor strategisk betydning for UiB og må sees i sammenheng med en 
helhetlig utvikling av campus på Nygårdshøyden sør. Sett i sammenheng med Realfagbygget vil det 
kunne ha stor innvirkning på andre byggeprosjekter ved universitetet. Med moderne 
forskningsinfrastruktur vil bygget fremstå som navnet i en energi- og teknologiklynge som legger til 
rette for samhandling. Denne form for samhandling har stor nasjonal og regional betydning. 

EnTek-bygget skal inneholde eksperimentell infrastruktur og lokalisere relevante fagmiljøer ved UiB, 
Christian Michelsen Research, Høgskulen på Vestlandet og andre eksterne leietakere. Planarbeidet 
legger til rette for et nytt laboratoriebygg med avanserte laboratorier, fleksible prosjektlokaler og 
arealer som legger til rette for fremtidens undervisningsformer. Ambisjonen er at bygget skal være 
en internasjonal portal for innovasjon innenfor energi og teknologi. Byggets form gjør det mulig å 
etablere framtidsrettede samhandlingsarealer spesielt i byggets underetasje hvor det planlegges 
innplassert en NORHEMA-lab (avansert mikroskopi), røntgendiffraksjon, NMR, Nanolab, samt CCS og 
hydrogenlab. 
 
Tomten ligger i sørlig ende av Nygårdshøyden, nord for Geofysisk institutt og øst for fysikkbygget 
Bjørn Trumpys hus. Forelesningsbygget i Allégaten 66 (ca 2.100 m²) vil bli revet for å gi plass til EnTek-
bygget som har en arealramme på ca. 18.000 m². Samtidig vil det åpne opp for samhandling med 
eksisterende bygningsmasse ved at det åpnes opp for gjennomgang mellom fysikkbygget og 
nybygget. Dette gir grunnlag for effektiv sambruk av arealer i byggene Bjørn Trumpys hus, 
Realfagbygget og EnTek bygget. 

Utvikling av campusområdet er en del av byutviklingen i Bergen og et viktig grep har vært å etablere 
en ny gate som gjør universitetet og Nygårdshøyden mer tilgjengelig. Dette gir kontakt mellom 
universitetshøyden og det travle bygulvet ved Nygårdsgaten/Lars Hilles gate, rett ovenfor Media City 
Bergen. Nybygget knyttes naturlig til byens nettverk, akser, alleer og gateløp og tilrettelegger for 
utvidet tilgjengelighet til universitetsområdet. 

EnTek bygget vil få en sentral plassering i forhold til universitetets kunnskapsklynge for klima som 
ligger i bygningskomplekset Allégaten 70, Jahnebakken 3 og 5. I årene framover skal Allégaten 70 og 
Jahnebakken 3 oppgraderes med overflater, skifte av tak og tekniske installasjoner. I tillegg til UiB 
aktivitet er både Nansensenteret og Bjerknessenteret lokalisert i disse bygningene. I sum gir dette en 
tett integrert campus med ulike samarbeidspartnere innenfor klima og teknologi. 

Basert på utkastet som vant plan- og designkonkurransen (Cubus i samarbeid med Arkitema) har 
Asplan Viak AS utarbeidet et forslag til reguleringsplan for de aktuelle tomtene som inngår i planene. 
Planforslaget er klart for oversendelse Bergen kommune. Det igangsatte skisseprosjektet avsluttes i 
desember 2017. 
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FINANSIERING 
Foreløpige kostnadsoverslag anslår en kostnadsramme for EnTek prosjektet på ca. 1,1 mrd. kroner. 
Prosjektets betydning for fagmiljøene, kompleksiteten, størrelsen på prosjektet og 
kostnadsoverslaget gjør at det er naturlig og nødvendig å søke dette finansiert over statsbudsjettet. 
Prosjektet har også en størrelse som gjør at det da må gjennom en KVU-prosess. 
 
En ulempe ved statsbyggfinansiering er tidsaspektet, der bygget blant annet må prioriteres opp mot 
andre prosjekter i sektoren. Dette gjør at tid fram mot byggestart i beste fall kan ta 5–10 år, noe som 
igjen påvirker rehabiliteringen i Realfagbygget, jf. nedenfor. Konsekvensen vil være at Kjemisk 
institutt vil fortsatt leve med nedslitte lokaler, inntil EnTek bygget er ferdigstilt. Et alternativ der 
Realfagbygget rehabiliteres til laboratorieformål, for senere omgjøring til kontorformål anses både å 
være dyrt og uhensiktsmessig. 

 

Skisseprosjektet belyser primært muligheten som ligger i et komplett bygg med ett lab-bygg og to 
kontorbygg. Per dags dato er om lag 2⁄3 av bygget disponert, inkludert arealer knyttet til det nye 
forskningsinstituttet. Det arbeidets med å invitere inn flere eksterne partnere (teknologiselskaper, 
oppstartsbedrifter, klyngeinitiativ, etc.), men det legges også til grunn at bygget alternativ kan bygges 
i ett eller flere byggetrinn. Det foreslås da et første byggetrinn uten ett av de to «kontortårnene», 
som kan komme til i et andre byggetrinn. Det antas at dette vil kunne redusere kostnadene til om lag 
700 mill. kroner, noe som også gir økt framdrift siden prosjektet nå er under kostnadsrammene som 
utløser krav om egen KVU-prosess. I sum tilsier dette at en byggrealisering i to byggetrinn vurderes 
som universitetets primære alternativ. Løsningen innebærer mange åpenbare fortrinn. Den vil gi 
plass til de foreslåtte samhandlings- og fellesarealer i kjellerområdet og i deler av bygget forøvrig. 
Den gir rom for etablering av moderne lab. fasiliteter, rom til forskningsselskapet og HVL. 

Hvorvidt en totrinnsløsning det til syvende og sist gir en mer kostbar løsning, er det for tidlig å 
konkludere med. Det avhenger i stor grad av hvilket tidsperspektiv som legges til grunn. Det kan også 
anføres at et bygg med to tårn gir en mer åpen og vennlig løsning i et planområde med tunge 

antikvariske utfordringer å ta hensyn til. Et bygg i størrelsesorden 12–13.000 m
2 

vil også være 
tilstrekkelig for å etablere grunnstrukturen i en klyngeutvikling hvor det overordnete målet er å 
utvikle fremtidens energiløsninger. 
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Et alternativ til finansiering gjennom Statsbygg vil kunne være å involvere eksterne utbyggere som 
eiere. Aktuelle eksterne finansierer kan være institusjonelle eiendomsinvestorer. Dette er en 
mulighet som vil kunne gi raskere byggestart. Det vil kunne redusere risikoen, men har også sider ved 
seg som kan ha negativ innvirkning på f.eks. investeringer i utstyr og for husleien. Muligheten for 
ekstern finansiering av kostbar infrastruktur vil bli drøftet i annen sammenheng, men det antas at 
slike muligheter foreligger. Disse forholdene bør vurderes nøye. Det foreslås å arbeide videre med 
dette sporet som et mulig alternativ parallelt med at bygget søkes finansiert over statsbudsjettet. 
Formålet er å innhente informasjonsgrunnlag for en mer konkret vurdering av kost/nytte i forhold til 
tidsaspektet. 

 
AREALEFFEKTER 
Etter planen skal deler av Kjemisk institutts virksomhet flytte fra Realfagbygget til EnTek-bygget. 

Dette utgjør det ca. 5.000 m
2
. Samtidig forutsetter realiseringen av EnTek-bygget at MN-fakultetet 

oppnår netto arealeffektivitet, blant annet gjennom samhandling med eksisterende bygningsmasse 
i fysikkbygget (Bjørn Trumpys hus) og Realfagbygget. En avklaring av situasjonen for arealbehovene 
til MN-miljøene er en forutsetning for å komme i mål med samlet prioritering av byggeprosjekter i 
masterplanen. 

Realfagbygget har stort behov for rehabilitering, se omtale nedenfor. I dette arbeidet vil det være 
behov for å tømme deler av bygget. Innflytting i EnTek-bygget vil således kunne gjøre det lettere å 
gjennomføre rehabiliteringen av Realfagbygget til annen virksomhet. 
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