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SAKSFRAMSTILLING 
 
I hht budsjettrundskrivet fra Universitetsdirektøren skal de fakultetene som er tildelt ansvaret 
for universitetets hovedsatsingsområder, koordinere og oversende budsjettforslagene for de 
respektive satsingsområdene etter behandling i styringsgruppen (dekangruppen). MN-
fakultetet har ansvar for de to satsingsområdene UiB klima og energiomstilling og UiB marin. 
Etter behandling i de strategiske utvalgene for satsingene, er budsjettforslagene behandlet i 
styringsgruppen for satsingene. 
 
Budsjettforslagene for satsingsområdene skal gjenspeiles og forankres i budsjettforslagene 
fra alle UiBs fakulteter, og budsjettforslagene er derfor distribuert ut til fakultetene. For 
forankringen i MN-fakultetets budsjettforslag, se sak 63 A. 
 
Med dette legges budsjettforslagene for hhv UiB klima og energiomstilling og UiB marin fram 
for fakultetsstyret til orientering og videre oversendelse til Universitetsstyret. 
 
Om budsjettforslag 2019 for UiB klima og energiomstilling 
Budsjettforslaget for satsingsområdet UiB klima og energiomstilling har vært behandlet i flere 
møter i det strategiske utvalget for klima og energiomstilling samt i styringsgruppen. 
 
Innen klima og energiomstilling har vi definert noen tematiske satsinger og prioriterer å 
utvikle disse. Vi har valgt tematiske satsinger der vi allerede har faglig aktivitet, hvor det er 
stor interesse fra næringsliv og det offentlige i regionen, og hvor nasjonale og internasjonale 
føringer tilsier mulighet for finansiering og økt aktivitet i fremtiden.  De tematiske satsingene 
har ulik modenhetsgrad og ikke alle tematiske satsinger vil nødvendigvis gå videre fra 
kartlegging- og utviklingsfase til oppbyggingsfase. Det er en forutsetning at en tematisk 
satsing involverer flere fakulteter. Arbeidsprosessen med å velge ut og modne tematiske 
satsing vil etter som erfaringsgrunnlag økes bli videreutviklet fram mot budsjettprosessen for 
2020. 
Innenfor KE er havvind en av de prioriterte tematiske satsingene og den som er i 
oppbyggingsfasen i 2019. Satsingen på havvind vil bli koordinert og frontet av Bergen 
Offshore Wind Centre. Hovedtyngden av den faglige aktiviteten er i dag på Geofysisk 
institutt, men i løpet av 2019 vil man bygge opp relevante fagmiljøer innen juss og på andre 
institutter på MN-fakultetet. 
 
Tematiske satsinger:  

 Havvind  
 Bærekraftig areal- og ressursbruk 
 Nullutslippstransport  
 Vannets kretsløp 

http://www.uib.no/strategi
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Havvind er i oppbyggingsfasen, mens de tre andre tematiske satsingene vil være i 
kartleggings- og utviklingsfasen i 2019. Havvindsatsingen er forankret hos toppledelsen på 
UiB. 
Det legges opp til brofinansiering av en toppstilling innen havvind på MN-fakultetet i 2019. 
Parallelt med dette ber man om brofinansiering av en toppstilling innen havvind til MN-
fakultetet fra UiB sentralt og en toppstilling innen havvind fra næringslivet. 
Det legges opp til å finansiere tiltak som «Ekte data», arbeidet med energi- og teknologiklyngen 
EnTek, drift av Bergen Energy Lab og formidlingstiltak av og for studenter fra satsingsområdet. 
 
 
Om budsjettforslag 2019 for UiB marin 
Budsjettforslaget for satsingsområdet UiB marin har vært behandlet i flere møter i det marine 
utvalget og er godkjent av styringsgruppen. 
 
Budsjettforslaget legger vekt på å styrke UiBs marine virksomhet ved alle fakulteter. Dette er 
viktig for å beholde aksept for at UiB skal ha en marin satsing på institusjonsnivå, og enda 
viktigere fordi de utfordringene som Norge og verden står overfor fordrer en bred faglig 
tilnærming til menneskehetens forhold til havet. 
 
De største postene i budsjettforslaget er knyttet til tiltak det er nødvendig å igangsette i 2019. 
Det ene er utvidelse av våtlaboratoriene på Marineholmen i forbindelse med økt antall 
masterstudenter i siv. ing-studiene, der våre samarbeidspartnere (Ocean Industries Norwegian 
Catapult Centre, ILAB og KABIS-prosjektet til Uni Research/UiB) har midler til å investere i 
utstyr og personell sammen med UiB, og der både våre og deres egne forpliktelser tilsier at de 
ikke kan vente. Det andre er videreføring av Sea Lice Research Centre i en ny 10-årsperiode, 
sammen med HI, NMBU og industripartnere. Den nåværende SFI-finansieringen opphører 31. 
august 2019.  
 
Den tredje store posten, utvidelse av toktbudsjettet for å få innpass i Norges isgående fartøy 
Kronprins Haakon, er også svært viktig både for UiB marin og klimaforskningen. Men vi anser 
det lite realistisk at dette kan iverksettes for fullt i 2019 ettersom toktplanene allerede er lagt. 
 
 
VEDTAK  
Fakultetsstyret tar budsjettforslagene for hhv UiB marin og UiB klima og energiomstilling til 
orientering og oversender dem til Universitetsstyret. 
 
 
 
 
30.08.2018/ KGF/TF/AM/JG/EML 
 
 
Helge K. Dahle 
dekan 
 
 
Vedlegg: 
1. Budsjettforslag for UiB klima og energiomstilling 
2. Budsjettforslag for UiB marin 
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Visjonen for universitetets satsing på klima og energiomstilling er at UiB skal være internasjonalt 
ledende innenfor feltet. Satsingen skal styrke og videreutvikle forskning, undervisning, formidling og 
innovasjon innen klima og energiomstilling. 

Satsingsområdenes viktigste oppgaver er å styrke og videreutvikle relevante fagmiljøer og legge til 
rette for tverrfaglige forsknings- og undervisningsprosjekt ved UiB, samt å styrke dialogen med 
eksterne aktører for å nå dette målet. Det er et klart mål at satsingene skal bidra til økt 
eksternfinansiering ved UiB. 

For å utvikle innovative og produktive samarbeid er det vesentlig at vi også mobiliserer fagmiljøer som 
tidligere ikke har definert seg selv under satsingsområdene. Vi ser det som viktig at satsingsområdene 
i dette arbeidet kan tilby posisjoneringsmidler og prosjektetableringsstøtte for at satsingene skal 
fremstå som attraktive og interessante for forskere og undervisere ved UiB. Stipendiatstillingene og 
midler til å utvikle tematiske satsinger er to virkemidler for å mobilisere fagmiljøer. I tillegg ønsker en 
noe såkornsmidler for å være i stand til å imøtekomme ideer og muligheter som kan komme opp i 
løpet av et budsjettår.  

UiB har flere sterke fagmiljøer innenfor satsingen. Bjerknessenteret er allerede et vel etablert 
internasjonalt ledende klimaforskningsmiljø, og Senter for klima og energiomstilling (CET) ved SV-
fakultetet er i en vekstfase. Det er flere fagmiljøer innen fornybar energi og energiomstilling på 
internasjonalt nivå og det er andre med internasjonalt potensiale. Fagmiljøene er generelt ganske små, 
og et viktig mål er å styrke fagmiljøene og dermed gjøre dem mer robuste og bedre rustet til nasjonal 
og internasjonal konkurranse.  

Satsingsområdet klima og energiomstilling går direkte på FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle; 
og bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene.  Satsingsområdet er også sentralt for mange av de 
andre målene slik som 2: Utrydde sult, 3: God helse, 6: Rent vann, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 
14: Liv under vann og 15: Liv på land.    

 

1 Faglig og økonomisk status 
Klimaforskningen ved UiB er særlig knyttet til det internasjonalt ledende Bjerknessenteret, et 
samarbeid mellom UiB, Uni Research/NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 
Bjerknessenteret er godt forankret i MN-fakultetet, men har økende samarbeid på tvers av alle UiB 
sine fakultet, fra humaniora og samfunnsvitenskap til helse, psykologi, juss og kunst, musikk og design. 
Senteret har en bevilgning over statsbudsjettet som går ut 2021. 

Bergens forskningsstiftelse innvilget nylig 30 millioner kroner til en ny klimavarslingsenhet som blir 
etablert ved Bjerknessenteret i Bergen. Senteret har fått navnet Bjerknes CPU, Bjerknes Climate 
Prediction Unit. Klimaklyngen er etablert i Geofysen, og det blir nå investert betydelige midler for å 
legge til rette for at Nansensenteret også samlokaliseres med resten av klimaklyngen. 

Innen energiomstilling foregår hovedtyngden av forskningsaktiviteten på MN-fakultetet, og i noen grad 
på SV-fakultetet og Juss.  En rekke forskningsgrupper ved MN-fakultetet har aktivitet relatert til 
energiomstilling, hovedsakelig knyttet til tema som havvind, jordvarme (geotermi), bioenergi og sol.  

Innen forskning på omstilling er CET-senteret ved SV-fakultetet sentralt. CET-senteret har en egen 
bevilgning over statsbudsjettet. Denne er ikke avgrenset i tid, og muliggjør strategisk, langsiktig 
oppbygging av fagmiljø. Senterets fokus er å utvikle og fremme tverrfaglig forskning på strategier, 
virkemiddel og veivalg for klima og energiomstilling i samfunnet – ‘pathways’.  I tillegg til forskning 
driver senteret med seminarserier og lunsjmøter.  

Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger og brofinansiering vil være sentralt i oppbyggingen av 
satsingsområdet.  Vi vil arbeide med å skape gode prosesser for å fordele brofinansiering og andre 
virkemiddel på instituttene.  
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Det er i dag ingen samlet oversikt over fagmiljøenes egeninnsats innenfor klima og energiomstilling, 
men den er betydelig. Bedre synliggjøring av denne innsatsen vil gjøre arbeidet med å skaffe midler til 
satsingen noe lettere. 

Foruten strategiske bruk av interne midler, arbeides det aktivt med eksterne finansieringskilder som 
Bergen Forskningsstiftelse, ulike næringslivsaktører, offentlige aktører samt med å øke antall søknader 
til Norges Forskningsråd, NordForsk og EU.   

 

1.1 Større søknader knyttet til satsingen 

Det arbeides aktivt med en SFI-søknaden innen klimavarsling i samarbeid med NORCE. Søknaden skal 
sendes i 2019. 

Senter for klima og energiomstilling (CET) leder arbeidet med å utvikle en søknad om 
nullutslippstransport til Forskningsrådets utlysning av midler til Samfunnsvitenskapelige 
forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-Samfunn) høsten 2018. Konseptet med arbeidstittel 
«Centre for Coastal Area Sustainable Transport (COAST)» tar utgangspunkt i de store CO2-utslippene 
fra transportsektoren både nasjonalt og internasjonalt. Private og offentlige aktører vil inngå og 
engasjeres rundt konkrete problemstillinger knyttet til mobilitet i byområder, frakt og regional 
transport. Tilsagn om støtte forventes i mai 2019, med oppstart ved årsskiftet 2019/2020. 

Det arbeides med å lage en søknad til Bergen Forskningsstiftelse. Tentativ tittel er «Rammeverk og 
virkemiddel for bærekraftig omstilling til nullutslippssamfunn». Søknaden skal sendes innen utgangen 
av 2018. 

 

2 Tematiske satsingsområder 
Innen klima og energiomstilling vil vi definere noen tematiske satsingsområder og prioritere å utvikle 
disse. Vi vil velge tema der vi allerede har faglig aktivitet, hvor det er stor interesse fra næringsliv og 
det offentlige i regionen, og hvor nasjonale og internasjonale føringer tilsier mulighet for finansiering 
og økt aktivitet i fremtiden.  

Satsingsområdene har ulik modenhetsgrad og ikke alle tematiske satsinger vil nødvendigvis gå videre 
fra kartlegging- og utviklingsfase til oppbyggingsfase. Det er en forutsetning at en tematisk satsing 
involverer flere fakulteter. Arbeidsprosessen for å velge ut og modne tematiske satsingsområder vil 
etter som erfaringsgrunnlag økes bli videreutviklet fram mot budsjettprosessen for 2020.  

 

Modenhetsnivå for tematiske satsinger: 
1. Kartleggingsfase  
2. Utviklingsfase 
3. Oppbyggingsfase 
4. Konsoliderings- og videreutviklingsfase 
 

Beskrivelse av fasene: 
1. Kartleggingsfase 
  Identifisere og avgrense et mulig tematisk satsingsområde 

Oversikt over relevant kompetanse på UiB, identifisere mulighet for synergier, samarbeid og 
ny aktiviteter. Kartlegge eksterne interessenter og finansieringsmuligheter.  
 

2. Utviklingsfase 
Workshoper/idemyldring/mulighetskartlegging, knytte eksterne kontakter, konkretisere 
prosjektforslag 
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3. Oppbyggingsfase 

Igangsetting av aktiviteter; rekruttering, forskningsprosjekter, undervisning og formidling  
 

4. Konsoliderings- og videreutviklingsfase 
 

De to første fasene vil i hovedsak bli finansiert av satsingen. Oppbyggingsfasen vil bli delfinansiert fra 
satsingen, mens konsoliderings- og videreutviklingsfasen i liten grad blir finansiert av satsingen. 
 
 

Følgende tematiske satsingsområder vil være prioritert i 2019: 
 

 Tematiske satsinger:  
o Bærekraftig areal- og ressursbruk 
o Vannets kretsløp 
o Nullutslippstransport  
o Havvind  

 

 Tverrgående virkemidler: 
o Utlysing av tverrfakultære stipendiatstillinger 
o Aktive studenter: Studentkonferanser og formidling 
o Undervisningsutvikling: utviklingsprosjekter for å integrere «ekte data» og andre 

«ekte problemstillinger» inn i undervisningen 
o Energi- og teknologiklynge (EnTek) 

 

2.1 Bærekraftig areal- og ressursbruk  
Klima- og energi-utfordringene er samfunnsgjennomgripende i det at både effektene av 
klimaendringene, og de samfunnsmessige og teknologiske løsningene, påvirker og har konsekvenser 
for alle samfunnssektorer. Mange av disse utfordringene er knyttet til arealbruk, i det for eksempel 
bruk av arealer til energiproduksjon og -distribusjon kan komme i konflikt med naturverdier, bioenergi 
i konflikt med matproduksjon, flomvern i konflikt med vannkvalitet, skogplanting i konflikt med 
biologisk mangfold, osv. Videre er det stor usikkerhet rundt hva som faktisk er de beste løsningene i et 
helhetlig klima- og miljøperspektiv; bør vi investere i å plante skog eller i å verne myr og jordsmonn 
dersom vi ønsker å styrke naturens evne til å motvirke klimaendringene? Disse utfordringene krever 
helhetlig tenking og tverrfaglig forskning – fra naturvitenskap og teknologi via økonomi og juss til 
psykologi og humaniora. I tillegg til at forskningsbehovene er åpenbare er dette felt med sterke 
samfunnsinteresser og politiske forpliktelser, både nasjonalt og internasjonalt. Strategisk utvalg anser 
at UiB med sin brede tematiske portefølje og faglige styrker har en unik mulighet til å bidra med 
helhetlige perspektiv og innovative løsninger. 
 
Status: Fase 1 
Mål 2019: Fullføre fase 1 og starte fase 2 
Ansvarlig: Professor Vigdis Vandvik 
Budsjett: Vi ber om 225 kNOK til det tematiske satsingsområdet Bærekraftig areal- og ressursbruk 
 

2.2 Vannets kretsløp 
Som konkretisert av FNs bærekraftsmål, står vannets kretsløp i en særstilling i en verden med stadig 
flere mennesker, økende press på jordens økosystemer og et klima i dramatisk endring. Videre er 
vann en fellesfaktor for UiBs tre strategiske satsinger (Global, Marin, Klima og energiomstilling). 
Mens UiB har bred undervisning- og forskningsaktivitet på deler av vannets kretsløp, er det per i dag 
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ingen styrt koordinering eller en samlende strategi ved universitetet mellom institutter og mellom 
fakulteter. Per i dag er heller ikke vannets kretsløp et reelt satsningsområde ved noen av landets 
universiteter eller høyskoler. Basert på vannets helt spesielle rolle for Norge, både når det gjelder 
historie, kultur, energi, næring, nedbørsrelaterte hendelser og infrastruktur, og ikke minst for 
vannrelaterte utfordringer i tropiske og sub-tropiske områder, har UiB en unik mulighet til å bli en 
ledende undervisnings- og forskningsinstitusjon på vannets kretsløp, både nasjonalt og 
internasjonalt. For å lykkes med en slik strategi trengs det lederskap, identifisering av fellesfaktorer 
mellom institutter og fakulteter, nedsetting av arbeidsgrupper med et klart mandat, og økonomisk 
støtte og personellstøtte. En tidshorisont på 5-10 år må beregnes for å komme på et høyt, 
internasjonalt forskningsnivå. 
 
Aktivitetsplan for 2019: 
(1) Intern kartlegging av relevant kompetanse, konkretisering av samlende problemstillinger og 
enkeltforskere/grupper som ønsker prioritere disse. Her er det behov for administrativ støtte fra MN. 
(2) Tematiske workshops (innenfor de konkretiserte problemstillinger; interne men med tre inviterte 
eksterne fageksperter).  
(3) Lansering av "Vannets kretsløp” for UiB-samfunnet _og_ omverdenen i Aulaen (e.l.). 
 
Status: Fase 1 
Mål 2019: Fullføre fase 1 og fase 2 
Ansvarlig: Professor Tor Eldevik 
Budsjett: Vi ber om 350 kNOK til det tematiske satsingsområdet Vannets kretsløp 
 

2.3 Nullutslippstransport 

Skal Norge (og verden) nå sine forpliktelser nedfelt i Paris-avtalen, må klimagassutslippene fra 
transportsektoren snarest mulig gå mot null. Dette gjelder transport til lands, til sjøs og etterhvert også 
i luften. Nullutslippstransport er i sterk vekst, og aktører på Vestlandet er i front, særlig innen det 
maritime hvor NCE Maritime CleanTech er en viktig aktør.   

UiB har potensiale for å lage en tematisk satsing på feltet. Satsingen vil favne teknologi, samfunnsfag, 
juss og helse. Senter for klima og energiomstilling (CET) leder arbeidet med å utvikle en søknad om 
nullutslippstransport til FME Samfunn-utlysingen. Tilsagn om støtte forventes i mai 2019, med oppstart 
ved årsskiftet 2019/2020. 

 
Status: Fase 2 
Mål 2019: Fullføre fase 2. Satsingsområdet vil gå over i fase 3 dersom FME-søknaden blir innvilget. 
Ansvarlig: Professor Håvard Haarstad 
Budsjett: Vi ber om 250 kNOK til det tematiske satsingsområdet Nullutslippstransport 
 

2.4 Havvind 

Gjennom de siste 10 år er det bygget opp en betydelig kompetanse på havvind i Bergen, særlig 
gjennom FME-senteret NORCOWE (Norwegian Centre for Offshore Wind Energy). Havvind er et av de 
prioriterte områdene i den nye Energi21-strategien som regjeringen lanserte 15. juni i år, og Equinor 
(tidl. Statoil) og flere andre aktører i regionen har på kort tid fått en betydelig prosjektportefølje 
innenfor dette segmentet. Her er det nå mulig å hente inn betydelige eksterne midler, og en satsing 
fra UiB vil kunne bidra til å utløse et betydelig potensial.  

Hovedtyngden av den faglige aktiviteten innen havvind har fram til nå vært på Geofysisk institutt. I den 
videre oppbyggingen av havvind-forskingen ved UiB er det viktig å utvide den faglige bredden og 
mobilisere flere fagmiljøer.  
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For å få mest mulig effekt av satsingen vil man opprette Bergen Offshore Wind Centre, med Geofysisk 
institutt som vertskap. Formålet med senteret er økt synlighet eksternt og intern faglig koordinering 
ved UiB ved at senteret har tre fokusområder. De tre fokusområdene Vindressurskartlegging, Valg av 
lokalitet og Operasjon av vindparker dekker et bredt spekter av disipliner og vil danne et godt grunnlag 
for en brei faglig mobilisering til havvind på UiB.  

For å få til den faglige mobiliseringen, ber vi om at det blir tildelt et professorat til hvert av de tre 
fokusområdene. Disse professorene vil være faglige ledere og lede videre oppbygging innen sitt 
satsingsområde. I tillegg ber vi om et ekstra professorat for å styrke satsingen ytterligere, og om en 
professor II-stilling til hvert satsingsområde.  

Finansiering er tenkt som en kombinasjon av egenfinansiering fra fakulteter, fra UiB sentralt og fra 
eksterne kilder. Se eget notat om havvind for en oversikt over finansiering og faglig innhold i 
havvindsatsingen. 

Satsingen på havvind er forankret i toppledelsen på UiB. 

 
Status: Fase 3 
Mål 2019: Fase 3 
Ansvarlig: Professor Finn Gunnar Nielsen 
Budsjett: Vi ber om 667 kNOK til det tematiske satsingsområdet Havvind 
 

2.5 EnTek – energi og teknologiklynge 

Energi og teknologiklyngen er listet som en av UiBs seks kunnskapsklynger, og er sentralt i UiBs 
satsingsområde for Klima og energiomstilling. Visjonen for klyngen er «Energiomstilling i 
verdensklasse». 

Et viktig virkemiddel for å nå målene med denne klyngen vil være realiseringen av Entek-bygget.  I MN-
fakultetet sitt budsjettforslag er det foreslått at «Det må̊ avsettes tilstrekkelige midler og 
administrative ressurser til at ambisjonene om å realisere denne kunnskapsklyngen blir nådd. Samtidig 
vil brofinansiering av stillinger mot satsingsområdet bidra til å øke omstillingstakten i fagmiljøene som 
skal inn i denne kunnskapsklyngen». 

Vi ber om at det også sentralt avsettes ressurser til å følge opp klyngeutviklingen på en slik måte at 
fagmiljø på tvers av institusjonen blir trukket inn i satsingen. Det er viktig å styrke dialogen med 
eksterne aktører i privat og offentlig sektor og sikre at mange nøkkelaktører blir med i klyngen i løpet 
av 2018/2019.  

 
Status: Fase 1 
Mål 2019: Gjennomføre fase 1 og fase 2 
Ansvarlig: Kristin Guldbrandsen Frøysa 
Budsjett: Vi ber om 350 kNOK til det tverrgående virkemiddelet Energi og teknologiklynge 
 

3 Rekruttering 

3.1 Rekrutteringsstillinger (felles tekst med marin og global) 

UiBs satsninger ligger i dag under Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (Marin forskning, Klima 
og energiomstilling) og Det medisinske fakultet (Globale samfunnsutfordringer). I 2018 ble to 
rekrutteringsstillinger tilført hvert satsingsområde. Et viktig kriterium for alle områdene har vært at 
stillingene skal gå til tverrfakultære forskningsprosjekt ved UiB og at de skal danne grunnlag for utvidet 
samarbeid og påfølgende eksternfinansiert forskning. Ledelsene for satsingsområdene ser det som 
svært viktig at det kontinuerlig blir tilført nye rekrutteringsstillinger. Vi ber derfor om at det hvert år 
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fremover allokeres to nye rekrutteringsstillinger til hvert av satsningsområdene. Denne tildeling av 
rekrutteringsstillinger sees i sammenheng med den totale fordelingen av stillinger til de ulike 
fakultetene siden stillingene tildelt satsingsområdene vil bli fordelt til alle fakultet. Fast allokering av 
rekrutteringsstillinger til satsingsområdene vil øke forutsigbarheten, muliggjøre oppbygging av sterke 
fagmiljøer samt skape grunnlag for et aktivt kontinuerlig tverrfaglig miljø blant unge forskere ved UiB 
i tillegg til involverte veiledere og forskningsgrupper.  

 

Prosessen for tildeling av rekrutteringsstillinger i satsingsområdet KE 

Strategisk utvalg vedtok 4/6 2018 en prosedyre for utlysing og evaluering av prosjektforslag for 
rekrutteringsstillinger i KE. Denne prosedyren ble brukt for å tildele de to rekrutteringsstillingene i KE 
i 2018. 

Stillingene gikk til følgende prosjekt:  
1.     Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics (LEG-ARCH), Sigrid 

Eskeland Schütz, Juss 
2.     Levemåte i en klimahverdag, Kjersti Fløttum, HF 
 
Budsjett: Vi ber om 972 kNOK for to nye rekrutteringsstillinger antatt tilsatt 1. juli 2019 
 

4 Profilering og kommunikasjon 

4.1 Formidlingsarbeid utført av studenter 

Vi ønsker å satse på studentdrevet formidling og på formidling rettet mot skoleungdom, spesielt på 
videregående nivå. 

Derfor vil vi engasjere 1-2 masterstudenter ved hvert fakultet til å arbeide med formidling knyttet til 
klima og energiomstilling i 2019. Studentene skal bidra til satsingsområdets nettsider, i sosiale media 
og ved arrangement og skal dekke hele satsingsområdet klima og energiomstilling. Ved å engasjere 
masterstudenter fra alle fakultetene, vil vi bidra til å forankre satsingen bredt.  Den faglige breddene 
vil bli god og vil få mange ulike innfallsvinkler til satsingsområdet gjennom det materiellet som 

studentene lager.  

Budsjett: Vi ber om 400 kNOK for å engasjere studenter til formidlingsarbeid ved de ulike fakultet 
 

4.2 Bergen Energy Lab (BEL) 

Vi ønsker å styrke og videreutvikle Bergen Energy Lab, slik at den i enda større grad fungerer både som 
et bindeledd internt på UiB og som en kommunikasjonskanal mellom UiB og omverden. 

BEL har ukentlige lunsjmøter og med 2-3 halvdagsseminar i året.  BEL samarbeider med CET og 
DIGSSCORE om noen lunsjmøter. Bergen Energy Lab blir drevet av UiB i samarbeid med HVL, NHH og 
næringslivsaktører. Den praktiske driften av BEL har så langt blitt gjort som pliktarbeid av stipendiater 
fra Geofysisk institutt. Fra høsten 2018 vil man engasjere noen masterstudenter til faglig 
formidlingsarbeid og praktisk gjennomføring av møtene i BEL.  

Budsjett: Vi ber om 200 kNOK for å styrke og videreutvikle Bergen Energy Lab 
 

4.3 Studentkonferanser 

I 2018 ble studentkonferansene «Vi må snakke om i morgen» og «Bergen International Student 
Conference (BISC) avholdt i regi av studenter ved UiB. Begge arrangementene var koplet mot 
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tematikken i satsingsområdet, og var svært vellykkede. Vi ønsker å støtte videreutvikling og 
gjennomføring av denne typen studentaktiviteter i 2019. 

 

Vi må snakke om i morgen 

Konferansen ble første gang arrangert 29. januar 2018 i Peer Gynt – salen i Grieghallen, Bergen, og 
planlegges å gå annethvert år i januar. Temaet var klima og energiomstillingen, og hva som blir 
fremtidens arbeidsplasser. Konferansen samlet rundt 700 deltagere, de fleste studenter fra UiB, HVL 
og NHH. Med arrangementet ønsket studentene å ta del i og opplyse om framtidsutviklingen av 
energisektoren, med hensyn på et endret, globalt klima.  

Budsjett: Vi ber om 100 kNOK for å støtte studentkonferansen Vi må snakke om i morgen 
 

Bergen International Student Conference 

Bergen International Student Conference er en konferanse organisert av studenter og for studenter. 
Temaet for konferansen er «Climate and Society: Transformations in the 21st Century”. Den ble først 
arrangert i 2018, med utgangspunkt i UiB Kollaboratoriet, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 
CET. Kjernen i konferansen er pedagogiske visjoner om studentaktiv læring, der universitetet legger til 
rette for at studenter selv utvikler egne læringsarenaer. Konferansen i 2018 samlet over hundre 
innledere fra en rekke land, og dekket både samfunnsvitenskapelige, naturvitenskapelige og 
humanistiske fag. Den fikk god evaluering av deltakerne i etterkant. Det er planer for å gjenta dette 
som en årlig konferanse. Neste BISC-konferanse planlegges avholdt i mai 2019. 

Budsjett: Vi ber om 100 kNOK for å støtte Bergen International Student Conference 
 

4.4 Temadag 

Vi ønsker å arrangere en årlig temadag for satsingsområdet klima og energiomstilling. Temadagen vil 
være åpen for alle UiB-ansatte. Temadagen skal tjene flere formål: Å informere om satsingsområdet 
og det som alt skjer, å knytte kontakter på tvers av fagdisipliner og å initiere og videreutvikle 
tematiske satsinger innenfor satsingsområdet. Temadagen vil bli arrangert i oktober/november. 

Budsjett: Vi ber om 150 kNOK til å arrangere en årlig temadag for det strategiske området klima og 
energiomstilling 
 

4.5 Såkornmidler  

Såkornmidlene er tenkt å brukes på initiativ som ikke er en del av de vedtatte tematiske 
satsingsområdene, og vil gjøre oss i stand til å imøtekomme ideer og muligheter som kan komme opp 
i løpet av et budsjettår. Det er snakk om mindre summer til workshops, invitasjon av eksterne talere 
osv. Midlene blir fordelt av fagdirektørene etter en enkel søknadsprosedyre. 

Budsjett: Vi ber om 200 kNOK i såkornsmidler for det strategiske området klima og energiomstilling 
 

4.6 Kommunikasjon og satsing på tvers av satsingsområdene (felles tekst med 
marin og global) 

UiB har nylig gjort viktige forberedelser for at UiBs nettsider (www.uib.no) skal bli et sterkere 
virkemiddel for å profilere UiBs satsninger. Vi vil bygge på dette arbeidet og også bruke midlene til å 
styrke synligheten av satsingsområdene ytterligere, både internt og eksternt. Vi vil arrangere 
seminarer i Bergen både innad i hvert satsingsområde, samt et årlig felles arrangement på tvers av 
satsingsområdene, og da naturlig opp mot arbeidet rundt FNs bærekraftsmål som pågår ved UiB. Vi vil 

http://www.uib.no/
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også etablere en felles kalender som viser de tre satsingsområdenes hovedaktiviteter, samt 
årsrapporter og eventuelt nyhetsbrev. 

Budsjett: Vi ber om 200 kNOK til kommunikasjon og satsing på tvers av satsingsområdene 
 

4.7 Ekstern kommunikasjon via nettsider og eksterne arrangement 

Det trengs nå å lage et årshjul for viktige begivenheter der UiB ønsker å profilere klima og 
energiomstilling. Dette innbefatter definering av ansvarspersoner for planlegging og gjennomføring, 
allokering av kommunikasjonsressurser, og selve deltakelsen. Eksempler på begivenheter der UiB skal 
profileres er Arctic Frontiers, Arendalsuka, Science Weeks, FN-arrangementer, osv.  

Budsjett: Vi ber om 200 kNOK til ekstern kommunikasjon eksterne arrangementer 
 

5 Utdanning og samarbeid med skoleverket 

5.1 Ekte data  

Forum for klima- og energiundervisning i skoleverket  

UiB har gjennom prosjektet Ekte data utviklet en ressurs for skoleverket der elever kan arbeide med 
tilrettelagte data om hav, vær, klima og energi. Gjennom arbeid med data fra virkeligheten, får elevene 
innblikk i fagfeltet og trenes i å vurdere fakta. Det hever elevenes matematikkferdigheter, og gir 
samtidig økt interesse for våre fag. Prosjektet er utviklet av GFI og Bjerknessenteret i samarbeid med 
Skolelaboratoriet i realfag. Fagdidaktikere både på UiB og HVL har interessert seg for effekten av 
elevenes arbeid og læring knyttet til Ekte data, og har med Bergen kommune som prosjektleder 
mottatt seks millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet ARGUMENT (argument.uib.no), som 
forsker på elevers utforskende arbeid knyttet til tall fra virkeligheten og samfunnsaktuelle 
kontroverser.  

Per i dag består Ekte data av en nettbasert portal (ektedata.uib.no) med 80 ulike matematikk-/fysikk-
/teknologi-/naturfagligorienterte oppgaver rettet mot deler av læreplanen i VGS. Oppgavene er i bruk 
på 10+ skoler i Bergensområdet, men dette kan lett oppskaleres.  

For å styrke Ekte data knyttet til klima og energiomstilling ved UiB, søkes det om støtte til Forum for 
klima- og energiundervisning. Formålet med forumet er å invitere lærere i grunnskole og videregående 
skole til møte med forskere, og til samarbeid om å utvikle nye oppgaver for elevene på ektedata.uib.no. 
Målet er at Ekte data skal være et landsdekkende tilbud fra UiB til grunnskoler og VGS i Norge. En 
stillingsressurs ved UiB vil ha ansvaret for drift av forumet.  

Budsjett: Vi ber om 250 kNOK til Ekte data - Forum for klima- og energiundervisning i skoleverket 
 

5.2 UiB taklab 

En taklab på IFTs bygg i Allegaten 55 med tre ulike typer solcellepanel, to små vindturbiner og 
meteorologisk måleutstyr er planlagt. Den er finansiert over 2018-budsjettet og er planlagt installert i 
2018. Laben vil danne grunnlag for master- og PhD-oppgaver innen mange disipliner. Taklaben vil også 
benyttes av studenter og ansatte ved HVL, og vil gi grunnlag for mange regneoppgaver til bruk i 
skoleverket gjennom Ekte data-prosjektet.  

Pengene på 2019-budsjettet vil primært brukes på utstyr for håndtering av data, samkjøring av 
systemene og bruk av energien som produseres. 

Budsjett: Vi ber om 150 kNOK til utbygging av UiB taklab 
 

http://argument.uib.no/
https://ektedata.uib.no/
http://ektedata.uib.no/
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6 Forvalte eierskap og samarbeid. Representere UiBs interesser utad 

6.1 Polarnettverket  

Vi foreslår at tildelingen på 200 kNOK til polarnettverket videreføres og legges som en øremerket pott 
i tillegg innenfor UiB Klima og energiomstilling. Polarforskning går på tvers av marin og klima og er et 
område der UiB gjør det svært godt (syvende mest siterte universitet internasjonalt), og 
«polarpotten» har vært et viktig tiltak for å styrke tverrfagligheten.  

Budsjett: Vi ber om at 200 kNOK til Polarnettverket videreføres som øremerket del av satsingen 
 

6.2 Nansen-Zhu senteret 

Nansen-Zhu International Research Centre ble etablert i Beijing, Kina i november 2003. UiB var en av 
stifterne, og har i alle år siden spilt en aktiv rolle gjennom felles forskningsprosjekt, 
studentutveksling, og forskerskoler. De andre partnerne er Nansensenteret, Uni Research, Nanjing-
universitetet, Peking Universitetet, og Institute of Atmospheric Physics under Chinese Academy of 
Sciences, som også er vertsinstitutt for senteret. Senteret er en viktig plattform for samarbeid 
mellom Norge og Kina, noe som ble tydelig demonstrert under minister Iselin Nybøs delegasjonsreise 
i april i år. UiBs andel av de felles driftskostnadene er 300 kNOK per år, og vi foreslår at dette legges 
som en øremerket pott innenfor UiB Klima og energiomstilling. 

Budsjett: Vi ber om at 300 kNOK til Nansen-Zhu senteret videreføres som øremerket del av satsingen 
 

6.3 World Climate Research Program (kontor for koordinering av regionale 
aktiviteter) 

Verdens klimaforskningsprogram (WCRP) ble opprettet i 1980 under Det internasjonale råd for 
vitenskap (ICSU) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).  WCRP har vært en viktig pådriver og 
koordinator for mange av de store internasjonale forskningsprogrammene. WCRP besluttet sommeren 
2017 å etablere et kontor med ansvar for å koordinere WCRPs regionale aktiviteter (globalt), og 
Bjerknessenteret ble av mange (inkludert Kunnskapsdepartementet) oppfordret om å søke. Etter en 
lengre evalueringsprosess ble det besluttet at Bjerknessenteret v/UiB og Det tyske 
klimaservicesenteret (GERICS) skal dele koordineringsfunksjonen. Dette er ikke bare en stor fjær i 
hatten til klimaforskningsmiljøet i Bergen, men vil også være viktig for hvordan våre ambisjoner inn 
mot bærekraftsmålene kan følges opp i f.eks. Stillehavsregionen.   Det vil være en stilling i Bergen og 
en stilling i Hamburg. I tillegg til lønn kommer noe driftsmidler, så tentativt budsjett per institusjon blir 
1 million kroner per år over tre år.  

Budsjett: Vi ber om 200 kNOK per år til å delfinansiere koordinatorstilling for WCRP.   

 

6.4 EERA – European Energy Research Alliance 

UiB leder i dag EERA Joint Programme Geothermal og deltar i EERA JP Wind. Medlemskap i andre EERA 
JP er til vurdering. EERA er et viktig internasjonalt forum som spiller en nøkkelrolle i forhold til EUs 
utlysinger. Det er et klart mål at UiB spiller en aktiv rolle innen utvalgte fagfelt. 

Budsjett: Vi ber om at 100 kNOK til medlemsavgift til EERA dekkes av satsingen. Dette vil også dekke 
medlemsavgift i arbeidsgrupper (JP) under EERA. 

6.5 ECRA – European Climate Research Alliance 

Bjerknessenteret / UiB er i dag co-leder for to av ECRAs fire aktiviteter, Arctic og Sea Level Change and 
Coastal Impacts. På samme måte som EERA er ECRA et viktig internasjonalt forum som spiller en 
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nøkkelrolle i forhold til EUs utlysinger i tillegg til å være et viktig nettverk for våre forskere med tanke 
på prosjektsøknader på europeisk nivå. Det er et klart mål at Bjerknessenteret/UiB også i fortsettelsen 
spiller en aktiv rolle innen utvalgte fagfelt. Medlemskapet dekkes foreløpig av eksterne. 

6.6 Klynger og nettverk 

UiB er medlem i ulike klynger og nettverk innen energiomstilling som NCE Maritime CleanTech og 
Norcowe.  

Budsjett: Vi ber om 150 kNOK til å dekke medlemsavgifter i viktige klynger og nettverk 

7 Bidra til videreutvikling av UiBs klima og energistrategi 

7.1 Ledelse og drift 

Universitetsstyret har vedtatt å gi MN-fakultetet det overordnede administrative ansvaret for UiBs 
satsing på klima og energiomstilling, ivaretatt av dekan ved MN-fakultetet og ledet av en 
styringsgruppe. Til den administrative oppfølgingen av UiB klima og energiomstilling er det behov for 
2 administrative årsverk – ett som fagdirektør for energiomstilling (energidirektør) og ett årsverk 
knyttet til generelle administrative oppgaver (forskningsadministrasjon, økonomi, formidling, 
kartlegge relevante studier, kommunikasjon etc.). I tillegg er det opprettet en fagdirektør for klima, 
ivaretatt av direktør ved Bjerknessenteret i en noe utvidet rolle. Fagdirektørene skal ta aktivt del i 
ledelsen av satsingsområdet, og sammen med et strategisk utvalg sikre god utvikling for 
satsingsområdet. 

Budsjett: Vi ber om 400 kNOK til å dekke driftsutgifter. 

7.2 Støtte til tverrfaglige initiativ (felles tekst med marin og global) 

Satsingsområdenes viktigste oppgaver er å styrke og videreutvikle relevante fagmiljøer og legge til 
rette for tverrfaglige forsknings- og undervisningsprosjekt ved UiB, samt å styrke dialogen med 
eksterne aktører. Det er et klart mål at satsingene skal bidra til økt eksternfinansiering ved UiB. For å 
utvikle innovative og produktive samarbeid er det vesentlig at vi også mobiliserer fagmiljøer som 
tidligere ikke har definert seg selv under satsingsområdene. Vi ser det som avgjørende at 
satsingsområdene i dette arbeidet kan tilby posisjoneringsmidler og prosjektetableringsstøtte for at 
satsingene skal fremstå som attraktive og interessante for forskere og undervisere ved UiB. Gjennom 
en slik ordning vil vi støtte initiativ som søker å fremme tverrfaglighet gjennom for eksempel 
konferanser og felles søknader, med det endelige målet å øke antall eksternfinansierte prosjekter 
innen satsningsområdene. Som eksempel på hvor viktig slik støtte kan være for å skape gode 
forutsetninger for søknader mot EU, kan nevnes Globale samfunnsutfordringers økonomiske støtte til 
SV fakultetets arrangement «Whither European Asylum Policy» som ble holdt i Brussel 23 mai 2018.  

VEDLEGG: 

1. Budsjett Klima og energiomstilling FINAL

2. Bergen Offshore Wind Centre FINAL



Budsjettforslag 2019

Lønns og pris 2,50 %

Budsjettforslag GB for Inntekter UiB Klima og Energi (tusen kr)
Budsjett

2018

Budsjett 2019 

konsekvensjustert
Endring

 1.1 Basis - 

 1.2 Resultatmidler utdanning - 

 1.3 Resultatmidler forskning - 

 1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 945 1 944 999 

2 Øremerkede midler annet (fagdirektør + 0,5 adm)

   Fagdirektør og 0,5 adm.stilling 1 500 1 538 37 

3 Instituttinntekter - 

4 Avskrivningsinntekter - 

Sum grunnbevilgning 2 445 3 482 1 036        

 1.1 Foreslått endring basis (spesifiseres)

 1.4 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)

  2 stipendiatstillinger - halvårseffekt 972 972 

2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)

  Tematisk satsing: Bærekraftig areal- og ressursbruk 225 225 

  Tematisk satsing: Vannets kretsløp 350 350 

  Tematisk satsing: Nullutslippstransport 250 250 

  Tematisk satsing: Havvind (Bergen Offshore Wind Centre, brofinansiering 2 professorat)  667 667 

  Tverrgående virkemiddel: Energi og teknologiklynge 350 350 

  Formidling (artikler og presentasjoner, sosiale media, besøk) - masterstudenter  400 400 

  Bergen Energy Lab - formidling og arrangement 200 200 

  Studentkonferansen Vi må snakke om i morgen 100 100 

  Studentkonferansen Bergen International Student Conference (BISC) - Climate and Society: Transformations in the 21st Century 100 100 

  Temadag for KE 150 150 

  Såkornsmidler KE 200 200 

  Kommunikasjon og satsing på tvers av satsingsområdene 200 200 

  Ekstern kommunikasjon via nettsider og eksterne arrangement 200 200 

  Ekte data 250 250 

  Utbygging av energi-taklab på IFTs bygg i Allegaten 55 150 150 

  Polarnettverket 200 200 

  Nansen-Zhu senteret 300 300 

  World Climate Research Program 200 200 

  Kontingenter EERA 100 100 

  Kontingenter ECRA 0 - 

  Klynger og nettverk NCE MCT, Energiriket, HOG  Energi m.fl. 150 150 

  Ledelse og drift. Drift 400 400 

3 Foreslått endring i Instituttinntekter 

4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter

Sum budsjett inkl. foreslått endring 2 445 9 596 7 150        

1-4 herav disponert til investeringer inkl øremerket 

1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket

Vedlegg 1. Budsjett Klima og energiomstilling FINAL
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BERGEN OFFSHORE WIND CENTRE - BOW1 

Mål 
Bergen Offshore Wind Centre, BOW skal være et tverrfaglig senter ved UiB som dekker utvalgte, 

sentrale forskningstema knyttet til utvikling av havvindenergi.  

BOW skal etablere seg på internasjonalt nivå som et synlig fagmiljø for forskning, utdanning og 

innovasjon innen havvindenergi. 

BOW skal levere kompetanse på høyt internasjonalt nivå for å: 

 Støtte industri, institutter og myndigheter.

 Utdanne master og PhD-kandidater.

 Bidra til utvikling av havvind ved vitenskapelige publikasjoner.

Bakgrunn, behov og utfordringer 
Å sikre bærekraftig energi er en av verdens største utfordringer, som også er nedfelt i FNs 

bærekraftmål for2030 (Mål 7: «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en 

overkommelig pris»). Energi er også et av de største satsingsområdene i EU, Norden og Norge innen 

FoU. Av de «nye fornybare» energiteknologier som er i sterkest vekst, er solenergi og vindenergi de 

klart største, både globalt og i Europa. 

Norge har med bakgrunn i maritim virksomhet og olje-gassvirksomhet til havs gjennom mer enn 40 år 

en spesiell forutsetning for å videreutvikle havvindenergi. Den norske kompetansen spenner fra 

forskning og innovasjon til utbygging og drift av marine installasjoner. Det er en nasjonal oppgave å ta 

denne kompetansen videre mot utvikling av fornybar energi, på samme måten som 

skipbyggingskompetansen ble avgjørende for en vellykket utvikling av olje- og gassnæringen. I juni 

2018 la regjeringen, i regi av ENERGI21, frem «Nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon 

og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi». Her er «havvind for et internasjonalt 

marked» ett av seks satsningsområder. I Norge og spesielt på Vestlandet, er det et stort spektrum av 

næringslivaktører som har gått inn eller som planlegger å gå inn i den voksende havvindnæringen. Det 

er da sentralt at disse har fagmiljøer som de kan støtte seg på og som kan utdanne kandidater med 

relevant bakgrunn.  

Havvind representerer en industriell mulighet for Norge og kan på sikt også være en kilde til 

energiproduksjon i norske farvann. For at en skal lykkes med en vekst innen havvind, må 

kostnadsnivået ned. For å klare dette, må en ta et tverrfaglig perspektiv. Noe av denne tverrfagligheten 

er illustrert i Figur 1. 

UiBs satsningsområde «Klima og Energiomstilling» krever konkretisering. Det er da naturlig å ta 

utgangspunkt i nasjonale forutsetninger og behov, som blant annet er nedfelt i ENERGI21 sin nasjonale 

strategi (se tekstboks), og sammenholde disse behovene med de fagområder hvor UiB har kompetanse 

og aktivitet. Med UiBs kompetansebredde vil vi kunne «gjøre en forskjell» i en nasjonal satsning innen 

1 BOW: Foreløpig akronym. 

Vedlegg 2. Bergen Offshore Wind Centre FINAL

https://www.regjeringen.no/contentassets/23d2b1c0760d460092950426364d593e/energi21strategi2018lr.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/23d2b1c0760d460092950426364d593e/energi21strategi2018lr.pdf
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havvindenergi. Denne profilen muliggjør å posisjonere oss og være synlig i forkant av utlysning av store 

forskningsprogrammer både i EU og nasjonalt.   

 

 

Figur 1. Illustrasjon av noen utfordringer og tilhørende (forsknings-) behov. 

For å implementere strategien for energiomstilling bør UiB etablere sterke fagmiljøer og danne 

tematiske sentre bygd på fagmiljøene.  BOW vil representere et slikt senter. Med BOW legges det til 

rette for at UiB kan imøtekomme skjerpet konkurranse, mer omfattende krav og være enda bedre i 

stand til å løse vårt samfunnsoppdrag. Utviklingen innen havvindenergi beveger seg raskt mot større 

turbiner med større rotorblader, større vindparker og dypere vann. Samtidig skal kostnadene pr kWh 

reduseres og miljøkonflikter håndteres. For å løse disse utfordringene er det av største betydning å ha 

Sentrale forskningstema innen havvind nevnt i ENERGI21 sin nasjonale strategi: 

 Optimale fundamentdesign for både flytende og bunnfaste løsninger. 

 Kostnads og tidseffektiv sammenstilling og installasjon av havvindparker.  

 Konsepter og systemer for reduserte drifts og vedlikeholdskostnader og økt 

energiutbytte.  

 Digitale løsninger for havvind.  

 Effektive konsepter for marin logistikk (tungt vedlikehold) og robuste 

tilkomstløsninger.  

 Ressurskartlegging og modellering – nøyaktig varsling av strømninger og bølger. 

 Konsepter og systemer for pålitelig elektrisk infrastruktur (offshore 

undervannsløsninger).  

 Havvinds påvirkning på miljø og samfunn.  

 Maritim flerbruk - samspill mellom akvakultur, olje og gass og havvind. 
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presise anslag på vindressursene i evaluering og valg av lokalitet for vindparker. Det kreves også en 

nøye kartlegging av motstridende interesser knyttet til økologi, miljø, kommersielle interesser osv. 

Videre er det nødvendig å øke forståelsen av samspillet mellom turbiner i en vindpark (vakeeffekter), 

dette sammen med blant annet kostnader til elektrisk infrastruktur er avgjørende i planlegging av 

vindparker.  For å optimalisere driften av en vindpark er nøyaktige prognoser for vind og bølger 

sammen med gode beslutningsstøttesystemer helt avgjørende. Lovgiving og betydningen av 

finansierings- og incentivordninger er avgjørende for fremdriften i utbygging av havvindparker. 

 

UiBs forutsetninger 
UiB har en 101 år lang historie innen forskning i meteorologi og oseanografi. Gjennom FME-senteret 

NORCOWE bygget UiB (primært GFI) opp god kompetanse innen vindmåling, ressurskartlegging og 

havvind generelt. Gjennom NORCOWE ble det knyttet gode kontakter i industrien og i det 

internasjonale forskningsmiljøet. UiB er vertskap for OBLO, en nasjonal måleinfrastruktur for 

observasjon av det atmosfæriske grenselaget med spesiell fokus på havvind. UiB har sammen med 

CMR gjennomført flere store målekampanjer som har gitt ettertraktede dataserier av høy kvalitet. En 

større målekampanje for Equinor er nå i oppstartfasen.  

Vi har også sterk kompetanse på numerisk simulering knyttet til Bjerknessenteret, Matematisk institutt 

og Institutt for informatikk. Videre er aktiviteter knyttet til økologisk kartlegging, juridiske spørsmål 

osv., alle relevante for havvindenergi. Disse aktivitetene er også i stor grad komplementære til 

aktiviteter på andre norske universiteter. 

Ved å inkludere fagmiljøer fra matematikk, informatikk, fysikk og teknologi, samfunnsfag og juss, vil vi 

kunne utnytte eksisterende havvindkompetanse, nettverk, dataserier og infrastruktur til raskt å 

komme i gang med prosjekter som krever en multi-disiplinær tilnærming. Flere andre fagmiljø har også 

relevant kompetanse for å bidra inn mot havvind, og planen er å utvide senteret med flere fagdisipliner 

etter hvert. 

Problemstillinger som vil være naturlige å starte med ved UiB er vist i Figur 2. Her er problemstillingene 

delt i tre «fokusområder»: Vindressurskartlegging, valg av lokalitet og operasjon av vindparker. Dette 

er sentrale problemstillinger der UiB i utgangspunktet har forutsetninger for å kunne bidra. Det er 

foretatt en foreløpig kartlegging av mulige bidrag fra noen institutter ved MN-fakultetet. 

Tilbakemeldingene fra Matematikk, Informatikk og Fysikk og teknologi er vedlagt (Vedlegg 1). I tillegg 

er det tett kontakt med Juridisk fakultet, hvor områder som bærekraftig finansiering og lovreguleringer 

er viktige bidrag. Den etablerte kontakten mot CET-senteret vil også være sentral i å få tverrfaglige 

bidrag i tilnærmingen. I Figur 3 er sammenhengen mellom fokus-områdene og fagdisipliner illustrert. 

Matrisen er ikke komplett, men ment å illustrere den tverrfaglige tilnærmingen.   
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Figur 2. Fokusområder innen havvind ved UiB 
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Figur 3. Illustrasjon av sammenheng mellom fokusområder og fagdisipliner.  



6 
 

Plan  
BOW bør ha en størrelse som gjør det synlig både internt og eksternt. Det skal kunne tiltrekke seg 

forskere på en internasjonal arena, og gi forskning og utdanning på toppnivå. Ved hjelp av synlighet og 

relevant forskning vil gode studenter bli tiltrukket av disse studiene. Nasjonalt har UiB i dag et godt 

faglig samarbeid med UiS og CMR (NORCE) blant annet gjennom flere større målekampanjer. Dette 

samarbeidet bør videreutvikles, blant annet ved at flere fagmiljøer i NORCE blir mobilisert og at man 

lager en god arbeidsdeling mellom UiB og NORCE. Senteret skal bidra til at forskningsinstituttene kan 

rekruttere kompetente kandidater og gjøre relevant oppdragsforskning. BOW bør samarbeide med 

lokale aktører som HVL, NHH, NERSC og met.no om å bygge et størst mulig lokalt fagmiljø og styrke 

det nasjonale samarbeidet med komplementære aktører. 

Over tid vil et sterkt havvindsenter også kunne gjøre utdanningen i grunnleggende disipliner mer 

relevant for energispørsmål. Den nye energidirektøren bør ha en nøkkelrolle i å sikre finansiering for 

BOW. 

BOW vil etablere et sterkt internasjonalt samarbeid, i utgangspunktet basert på etablerte 

samarbeidspartnere i Danmark, Tyskland, Nederland og USA.  

Med relevans, synlighet nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bør vi ha et solid grunnlag for å vinne 

fram med prosjektforslag mot NFR, EU, industri og offentlig sektor. 

For vår omverden vil utdanning av dyktige kandidater på master- og PhD-nivå og evne til å gi faglig 

støtte til forskningsmiljøene, industri og offentlig sektor være de viktigste bidrag.  

 

Ressursbehov 
For å bli en synlig nasjonal og internasjonal aktør som evner å tiltrekke seg studenter, gjesteforskere 

og prosjekter må det etableres en gruppe som har volum over kritisk masse. Gitt temaene BOW tar 

mål av seg å dekke, anslår vi kritisk masse til å være rundt 20 personer på full tid. En bemanning med 

4 professorer, 8 post. doc. 8 PhD-studenter vil gi et volum som er over kritisk masse. Se oversikt over 

dagens personell i tabell 3. 

For å få til mobilisert flere fagmiljø raskt, vil det være avgjørende få på plass en professor for hvert 

fokusområde i 2019. Dette er tenkt finansiert internt. I tillegg vil vi arbeide for å få skaffe ekstern 

finansiering til et professorat. Sammen med stipendiatstillinger og post.doc. stillinger som er besatt 

eller vil bli besatt i 2018/2019, vil en da nærme seg et volum som er over kritisk masse. 
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Tabell 1 Oversikt over nye stillinger innen havvind med finansieringskilder 

Oppbygging av havvindsenteret 
(BOW) Fakultet Finansiering 

Månedsverk 
2019 

Professor (faglig leder) The wind 
resource MN Brofinansiering MN 4 

Professor (faglig leder) Wind farm 
operations MN  UiB sentralt (KE) 4 

Professor (faglig leder) Site selection SV eller Juss UiB sentralt (KE) 4 

Professor MN  
Brofinansiering ekstern 
(næringsliv) 4 

Professor II The wind resource MN Ekstern (næringsliv) 2,4 

Professor II  Wind farm operations MN Ekstern (næringsliv) 2,4 

Professor II Site selection MN eller Juss Ekstern (næringsliv) 2,4 

Post.doc. Site selection (4 år) Juss UiB sentralt  12 

 

Tabell 2: Plan for finansiering av nye stillinger innen havvind i 2019 

Finansieringskilder 2019 kNOK 

Brofinansiering MN 333 

UiB Sentralt (2019) 667 

Næringsliv 933 

Juss (2019) 972 

 

Tabell 3: Finansierte stillinger inn mot havvind  

  Årsverk 
havvind 

GFI Professor 1 

GFI Professor 0,5 

GFI Professor 0,5 

GFI Professor 0,1 

GFI Stipendiat 1 

GFI Stipendiat 1 

GFI Forsker (prosjekt, midlertidig) 1 

II Professor  1 

GFI 1 aman (under tilsetting) 1 

GFI Stipendiat (siv.ing) 1 

GFI  Stipendiat (OBLO) 1 

 Post doc (siv.ing) 1 
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Vedlegg 1. Mulige bidrag fra enheter på UiB. 
 

Institutt for informatikk 

Possible Research Activities in Informatics at a Future Offshore Wind Research Center at UiB 

Scientific activities in informatics at the center will be carried out by the research groups in 

optimization and visualization. 

Optimization: The Optimization Group at Department of Informatics has for some years been 

working on optimized exploitation of offshore wind. The following research topics have been 

addressed, all of which will be pursued at the proposed research center. 

Turbine location: For a wind farm to be developed, it is crucial to find the number of and location of 

the turbines to be installed. The Optimization Group has experience in de- veloping models that 

reflect correspondences between wake effects and turbine locations. Master students specializing in 

such models have been graduated. 

Cable routing: Connecting turbines at an offshore wind farm by subsea cables is a costly op- eration. 

Taking best possible advantage of the flexibility the operator enjoys in choosing cable routes is 

therefore an important, but complicated problem. This has been a central activity in the Optimization 

Group, involving master students, a PhD student, a postdoc, and permanent faculty. 

Installation logistics: To minimize the costs involved in transporting turbine components from the 

shore to their actual sites at the offshore farm, optimization models are useful. Research on this 

topic is a recently started activity in the group, to be pursued further at the suggested center. 

Maintenance logistics: Turbines at offshore wind farms need regular maintenance. This includes 

preventive actions to avoid future shut-down, and corrective maintenance in the case of actual 

failures. Making a cost-effective maintenance plan reflecting failure probabilities is a complicated 

task, that recently has started to receive attention from the Optimization Group. 

Structural optimization: The design of floating wind turbines has to take into account the 

considerable costs incurred by the amounts of steel and concrete that are involved. To keep the costs 

at a minimum, while respecting the numerous physical requirements to the hull carrying the turbine, 

the design problem can be approached in terms of optimization models. In collaboration with the 

industry, the Optimization Group has developed a prototype of such a model, and tested it on a real-

life instance (HyWind). 

 

Matematisk institutt 

Aktiviteter ved Matematisk institutt med relevans for havvind  

Det er flere aktiviteter ved instituttet som kan støtte opp under en videre satsing på havvind.  

Hydrodynamikkgruppa har utviklet, og vedlikeholder, en generell sirkulasjonsmodell for havet. Denne 

modellen blir brukt i utdanningssammenheng (terskelen for bruk er lav, men den inneholder all 

fysikk). Denne modellen har blitt, og blir brukt, for å studere prosesser i havet på forskjellige skala og 

sammenhenger. Et konkret forslag til bruk mot havvind er å undersøke endringer i 
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sirkulasjonsmønstre i havet når energien tas ut av vinden. En hypotese et at dette kan føre til 

oppstrømning av næringsrikt vann fra dypere vannlag som kan gi økt primærproduksjon. 

Hydrodynamikkgruppa er også involvert i prosjekter som har til formål å beregne hvordan sporstoff 

blir transportert, og fortynnet, i vannmasser. Slike prediksjoner legger grunnen for 

konsekvensanalyser og til å designe overvåkningsprogrammer. I et H2020 prosjekt, STEMM-CCS, 

(http://www.stemm-ccs.eu) blir forskjellige metoder for å bygge strømstatistikk som igjen brukes til 

finne sannsynlige fotavtrykk av et utslipp i et Bayesisk rammeverk. Også maskinlæringsmetoder blir 

undersøkt i denne sammenhengen. En slik tilnærming gjør det mulig å kvantifisere usikkerhetene i 

prediksjonene som gjøres, og dermed mulighet for å luke ut falske alarmer.  

I hydrodynamikkgruppa finnes også kompetanse innen numeriske beregninger for aerodynamikk.  

Endelige differansemetoder av høy orden har blitt utviklet i et rammeverk som garanterer at 

metodene er stabile. Metodene er implementerte i en kode og gir svært nøyaktige DNS-beregninger 

av subsoniske strømninger (f.eks kring møllebladene). 

Dynamisk modellering, komplekse systemer. Denne aktiviteten er nå rettet mot økosystem 

modellering, og kan dermed være relevant for konsekvensanalyser i forbindelse med havvind. Slik 

modellering kan utvides til å se på energisystemer, ... Temaer her er parameter estimering, 

strukturell indentifisering, sensitivitet til initialbetingelser og parametre, og mulig kontroll av 

systemet.  

Statistikkgruppa ved instituttet har generell kompetanse på statistiske metoder, inkludert romlig 

statistikk og maskinlæring. Romlig statistikk brukes for øyeblikket på epidemiologiske data, men 

metodikken er anvendelig for alle typer data med korrelasjon i rom og tid. 

Topologisk data analyse er en metode som er under utvikling, kanskje spesielt i medisinske 

forskningsmiljøer. Det tillater å redusere dimensjonen i store datamengder, og samtidig sikre at 

topologiske egenskaper blir beholdt. Alternative metoder for klassifisering og maskinlærings 

metoder.  

 

Institutt for fysikk og teknologi 

Det området vi kan bidra på er det som ligger i grenseflaten mot havteknologi. Konkret kan det bety 

måle og styringsteknikk samt det som faller inn under marine installasjoner. Når det gjelder måle og 

styringsteknikk må vi se litt på hva det konkret kan bety siden vi ikke har så mye erfaring fra 

dette anvendelsesområdet fra før.  

http://www.stemm-ccs.eu/


1 

 

 

 

 

 

 

Budsjettforslag 2019 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjettforslag for satsingsområdet  

«UiB Marin» 

 

Orientering til Fakultetsstyret 6. september 2018 
 

 
  



2 

Innhold 

 

1 BUDSJETTFORSLAG FOR 2019 FOR STRATEGISK OMRÅDE «UIB MARIN» ................................................ 3 

2 FELLES INNSPILL TIL UIBS BUDSJETT FOR 2019 FRA SATSINGSOMRÅDENE MARIN FORSKNING, KLIMA 
OG ENERGIOMSTILLING OG GLOBALE SAMFUNNSUTFORDRINGER .................................................................. 4 

3 FORSTERKE UIBS MARINE SATSING I ALLE FAKULTETER GJENNOM ØKT EKSTERN FINANSIERING ........... 5 

4 PROFILERE UIBS MARINE VIRKSOMHET INNEN FORSKNING, UTDANNING OG INNOVASJON .................. 6 

5 BIDRA TIL VIDEREUTVIKLING AV UIBS MARINE STRATEGI ....................................................................... 6 

6 FORVALTE EIERSKAP OG SAMARBEID. REPRESENTERE UIBS INTERESSER UTAD ...................................... 7 

7 MARIN INFRASTRUKTUR ......................................................................................................................... 8 

 

 

 

  

 



3 

 

1 Budsjettforslag for 2019 for strategisk område «UiB marin»  
 

Dette budsjettforslaget ble behandlet i og fikk tilslutning av Styringsgruppen for UiB marin 

4. juni 2018. 

MN har tilføyd oppdaterte kommentarer til post 7.1 og 7.2 som følge av begivenheter etter 

dette møtet i Styringsgruppen. 

 

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ansvaret for «UiB marin», som en av UiBs tre 

strategiske satsinger. Gjennom budsjettprosessen er det et klart mål at satsingen skal omfatte 

hele UiBs bredde. Dette omfatter forskning, undervisning, formidling og innovasjon. UiBs 

marine utvalg er sammensatt av medlemmer fra alle fakultet og Universitetsmuseet, og er et 

viktig bidrag til at disse målene skal oppnås. Første utkast av budsjettforslaget er basert på 

diskusjon i UiBs marine utvalg og deretter av dekanen ved MN. Den innledende teksten er 

utviklet av ledelsene av de tre strategiske satsingene. 

 

 
Tabell 1 Grunnbevilgning 2019 – inntektsramme UiB marin (uprioritert), tall i 1000 kr 

 

Budsjettforslag GB for Inntekter UiB Marin (tusen kr)
Budsjett

2018

Budsjett 2019 

konsekvensjustert
Endring

 1.1 Basis -          

 1.2 Resultatmidler utdanning -          

 1.3 Resultatmidler forskning -          

 1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger 945               1 944                     999         

2 Øremerkede midler annet (fagdirektør + 0,5 adm)

   Fagdirektør og 0,5 adm.stilling 1 500            1 538                     37           

   Felles professorat University of South Pacific og UiB 590               360                        -230        

3 Instituttinntekter -          

4 Avskrivningsinntekter -          

Sum grunnbevilgning 3 035            3 842                     806         

 1.1 Foreslått endring basis (spesifiseres)

 1.4 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)

   2 stipendiatstillinger - halvårseffekt 972                        972         

2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)

   Lakselus-senteret, støtte utgående SFI 2 000                     2 000       

   Synliggjøring og kommunikasjon 200                        200         

   Støtte til tverrfaglige initiativ - posisjoneringsmidler og prosjektetableringsstøtte 800                        800         

   Marine drivhusmekanismer 1 000                     1 000       

   Sars-senteret, brofinansiering gruppeledere 500                        500         

   Ledelse og drift. 0,5 adm.stilling 350                        350         

   Ledelse og drift. Drift 800                        800         

   Nansen - Tutu senteret 100                        100         

   Norsk marint universitetskonsortium - kontingent 200                        200         

   Våtlaboratorier. RAS-anlegg 9 000                     9 000       

   Tokttid på Kronprins Haakon 1 000                     1 000       

3 Foreslått endring i Instituttinntekter 

4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter

Sum budsjett inkl. foreslått endring 3 035            20 764                    17 728     

 1-4 herav disponert til investeringer ink l øremerket 

 1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer ink l. øremerket
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2 Felles innspill til UiBs budsjett for 2019 fra satsingsområdene 
Marin forskning, Klima og energiomstilling og Globale 
samfunnsutfordringer 

 

Hovedmål: Styrke og utvikle forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor 

satsingsområdene, blant annet gjennom økt ekstern finansiering og tverrfakultære prosjekter.  

 

2.1 Rekrutteringsstillinger  

UiBs tre strategiske satsinger ligger i dag under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

(Marin forskning, Klima- og energiomstilling) og Det medisinske fakultet (Globale 

samfunnsutfordringer). I 2018 ble to rekrutteringsstillinger (PhD) tilført hvert satsingsområde. 

Disse stillingene er nå i prosess mot utlysning. Et viktig kriterium for alle områdene har vært at 

stillingene skal gå til tverrfakultære forskningsprosjekt ved UiB og at de skal danne grunnlag 

for utvidet samarbeid og påfølgende eksternfinansiert forskning. Ledelsene for 

satsingsområdene ser det som svært viktig at det kontinuerlig blir tilført nye 

rekrutteringsstillinger. Vi ber derfor om at det hvert år fremover skal kunne lyses to nye 

rekrutteringsstillinger til hvert av satsningsområdene. Fast allokering av rekrutteringsstillinger 

til satsingsområdene vil øke forutsigbarheten, muliggjøre oppbygging av sterke fagmiljøer, 

samt skape grunnlag for et aktivt og kontinuerlig tverrfaglig miljø blant unge forskere ved UiB 

samt involverte veiledere og forskningsgrupper.  

 

2.2 Støtte til tverrfaglige initiativ 

Satsingsområdenes viktigste oppgaver er å styrke og videreutvikle relevante fagmiljøer og 

legge til rette for tverrfaglige forsknings- og undervisningsprosjekter ved UiB, samt å styrke 

dialogen med eksterne aktører. Det er et klart mål at satsingene skal bidra til økt 

eksternfinansiering ved UiB. For å utvikle innovative og produktive samarbeid er det vesentlig 

at vi også mobiliserer fagmiljøer som tidligere ikke har definert seg selv under 

satsingsområdene. Vi ser det som avgjørende at satsingsområdene i dette arbeidet kan tilby 

posisjoneringsmidler og prosjektetableringsstøtte for at satsingene skal fremstå som attraktive 

og interessante for forskere og undervisere ved UiB. Gjennom et slikt system vil vi støtte 

initiativ som søker å fremme tverrfaglighet gjennom for eksempel konferanser og felles 

søknader, med det endelige målet å øke antall eksternfinansierte prosjekter innen 

satsningsområdene. Som eksempel på hvor viktig slik støtte kan være for å skape gode 

forutsetninger for søknader mot EU, kan nevnes Globale samfunnsutfordringers økonomiske 

støtte til SV fakultetets arrangement «Whither European Asylum Policy» som ble holdt i 

Brussel 23. mai 2018.  

 

Vi ber derfor om at hvert av satsingsområdene tildeles 800.000 i driftsmidler for 2019. Pengene 

vil blant annet bli brukt til å støtte UiB-initierte arrangementer som har til hensikt å skape nye 

tverrfaglige samarbeidsprosjekter. For kontinuitet i arbeidet vårt ber vi om at denne tildelingen 

fortsetter i kommende år.  

 

2.3 Synliggjøring og kommunikasjon 

UiB har nylig gjort viktige forberedelser for at UiBs web (www.uib.no) skal bli et mye sterkere 

virkemiddel for å profilere UiBs satsinger. Dessverre er det slik at satsingsområdene er lite kjent 

for mange av UiBs ansatte. For å styrke synligheten av satsingsområdene ber vi om 200.000 pr 

http://www.uib.no/
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område for 2019. Disse midlene vil bli brukt til arrangementer for hvert av satsingsområdene, 

opprettelse og drift av en felles kalender som viser de tre satsingsområdenes hovedaktiviteter, 

samt årsrapporter og nyhetsbrev. 

 

 

3 Forsterke UiBs marine satsing i alle fakulteter gjennom økt 
ekstern finansiering  

3.1 Økt faglig bredde 

Mye av aktiviteten innen UiB marin er tilknyttet MN-fakultetet som har en sterk marin profil 

både når det gjelder utdanningsprogram, prosjektportefølje og infrastruktur. Som følge av den 

økende betydningen av havet og våre kystområder for menneskeheten og for Norge, er en 

betydelig utvidelse av den faglige bredden i marin forskning og utdanning nødvendig, og UiB 

har gjennom sin marine satsing til hensikt å bidra til dette. For å sette i gang tiltak som bidrar 

til økt marin aktivitet ved fakultetene utover MN-fakultetet, og økt samhandling på tvers av 

fakultetene, er det helt nødvendig med såkornmidler. Vi ber om at 2 nye stipendiatstillinger i 

2019 øremerkes den marine satsningen, på samme måte som i 2018, jf. kap. 2.1.  

 

3.2 Drivhusmekanismer for suksess 

Etablering av nye eksternt finansierte marine sentre (som SFF og SFI), og tilslag i konkurransen 

om ERC-prosjekter er viktige mål for UiB marin. Styringsgruppen for UiB marin ønsker at UiB 

skal etablere en karriereutviklingsmekanisme med mål om å lykkes med minst én marin søknad 

til hver av de kommende SFI- og SFF-runder, samt til flere ERC-prosjekter. Denne mekanismen 

kan også brukes til INFRASTRUKTUR-programmet. Midlene skal brukes til å forbedre CV-

en til personer som ønsker å vinne konkrete utlysninger 2-3 år inn i fremtiden, men mekanismen 

skal også kunne brukes til å hente unge og etablerte marine forskere til UiB via ERC. UiB marin 

ber derfor at det avsettes 1 million kroner på 2019-budsjettet til marine drivhusmekanismer, og 

at bevilgning forutsetter at angjeldende fakultet bidrar med tilsvarende ressurser til hver utvalgt 

kandidat. 

 

3.3 Sars-senteret 

Eksternfinansieringen av Sars-senteret er fra Forskningsrådet lovet til 2022. Frem til da mottar 

UiB 20 millioner kroner årlig fra statsbudsjettet via Forskningsrådet, og Forskningsrådet sier at 

de ikke vil love noe for tiden etter 2022. Ledelsen ved Sars-senteret er i dialog med 

universitetsledelsen om denne saken. Både Forskningsrådets midtveisevaluering av Sars-

senteret og senterets egen SAC oppfordret våren 2017 UiB og Norge til å utvikle en mekanisme 

for å utnytte kompetansen til de utgående gruppelederne ved Sars-senteret. Å få på plass en 

mekanisme som kan forenkle overgangen til fast ansettelse i professorater ved UiB av noen av 

gruppelederne (etter en individuell evalueringsprosess), kan være avgjørende for 

Forskningsrådets evaluering av Sars-senterets nytteverdi ved utgangen av inneværende 

kontraktsperiode i 2022, og dermed for videre langsiktig ekstern finansiering av senteret. I 

forventning til at UiB utvikler en modell med det første, ber vi om at det avsettes midler til 

brofinansiering allerede i budsjettet for 2019, og vi foreslår 500.000 for dette første året.  
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3.4 Lakselus-senteret 

Den 8-årige eksternfinansieringen fra Forskningsrådet utløper sommeren 2019. Sea Lice 

Research Centre har nådd et høyt internasjonalt vitenskapelig nivå, og det er ønskelig å styrke 

fagmiljøet for fremtidige søknader til SFF og ERC. Den tematiske begrunnelsen for SLRC, 

lakselusproblemene i havbruksnæringen, er ikke løst og vil trenge fokusert innsats i mange år 

fremover. UiB ønsker derfor at SLRC skal videreføres etter SFI-perioden, som et senter med 

5+5 års finansiering, med en evaluering etter om lag 4,5 år. BIO og MN er villig til å gå inn i 

senteret med 6 millioner kroner i årlig støtte og ber om at UiB i tillegg legger inn samme støtte 

til fagmiljøet (BIO) i denne SFI-en som har praksis i utgående SFF-er, altså 2 millioner per år. 

Denne totale finansieringen fra UiB på 8 millioner bør forutsette for det første at ledelsen for 

SLRC inngår avtaler som medfører årlige budsjetter på om lag det firedobbelte av UiBs bidrag, 

og at evalueringen før første femårsperiodes utløp tilsier at UiBs forventninger til faglig innhold 

og økonomisk omfang av senteret er innfridd.  
 

 

4 Profilere UiBs marine virksomhet innen forskning, utdanning 
og innovasjon 

4.1 Kommunikasjon og profilering 

UiB har nylig gjort viktige forberedelser for at UiBs web skal bli et mye sterke virkemiddel for 

å profilere UiBs satsninger, herunder den marine, til viktige målgrupper. Dette arbeidet vil 

fortsette, og vil først og fremst kreve prioritering av internressurser ved KA, ITA, SA og 

fakultetene. Det neste store prosjektet må være et årshjul for viktige begivenheter der UiB 

ønsker å profilere sitt marine engasjement. Dette innbefatter definering av ansvarspersoner for 

planlegging og gjennomføring, allokering av kommunikasjonsressurser, og selve deltakelsen. 

Eksempler på begivenheter der UiB skal profileres er AquaNor/Norfishing, Arctic Frontiers, 

North Atlantic Seafood Forum, Arendalsuka, Science Weeks, FN-arrangementer osv. UiB 

marin ber om 200 000 kroner til å produsere materiell til disse arrangementene i tillegg til 

tidsbruk på kommunikasjon, jf. kap. 2.3. 

 

UiB marin vil også arbeide for en marin konferanseuke under «havbyen Bergen», der flere 

igangværende årlige arrangementer flyttes til samme uke. Blant disse er AqKva (januar), North 

Atlantic Seafood Forum (mars), Ocean Outlook (april/mai), Underwater Technology 

Conference (juni) og Sustainable Growth Summit (oktober). Dette kan tidligst skje i 2020 og 

har derfor ikke budsjettkonsekvens i 2019. 

 

 

5 Bidra til videreutvikling av UiBs marine strategi 

5.1 Ledelse og drift av UiB marin 

UiB er Nordens ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon i marine fag, og UiB marin skal 

bidra til en videreutvikling og styrking av UiB sin marine aktivitet ved alle fakultet og i 

samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Etter vedtak i Universitetsstyret har MN-fakultetet det 

overordnede administrative ansvaret for UiBs marine satsing, ivaretatt av marin dekan og ledet 

av en styringsgruppe (dekangruppen).  

 

Til den administrative oppfølgingen av UiB marin er det behov for 2 administrative årsverk – 

ett som marin direktør og ett årsverk knyttet til generelle administrative oppgaver 



7 

 

(forskningsadministrasjon, økonomi, formidling, kartlegge relevante studier, kommunikasjon 

etc.) Dette følger av UST-sak 85/2016 (side 175):  

«UiB marin skal administreres fra fakultetsdirektørens stab ved MN. Til dette vil medgå to 

UiB-finansierte årsverk. Det skal opprettes en administrativ stilling med kompetanse til å ta 

aktivt del i ledelsen av UiB marin, nettverket mot Havbyen Bergen, og nasjonale og 

internasjonale partnere. Det vil dessuten medgå et årsverk i administrative oppgaver 

(økonomi, formidling, kartlegge relevante studier etc).»  

 

Det vil i tillegg være behov for noe driftsmidler til å forvalte UiB marin og vi foreslår at det 

settes av 800 000 kroner til dette i 2019. Med denne begrunnelsen ber vi om at bevilgningen 

til ledelse og drift av UiB marin økes i 2019. 

 

 

6 Forvalte eierskap og samarbeid. Representere UiBs 
interesser utad 

6.1 USP Marine Chair 

The University of the South Pacific (USP) og UiB har etablert et tverrfaglig samarbeid som 

ble styrket i forbindelse med FN sin havkonferanse i juni 2017 gjennom avtale om å etablere 

et professorat («Marine Chair») ved USP, i samarbeid med Bjerknessenteret og Institutt for 

sosialantropologi ved UiB. Avtalen der UiB har forpliktet seg til å finansiere halve 

professoratet samt driftsmidler gjelder i første omgang for 3 år. MN-fakultetet bidrar med en 

stipendiatstilling inn i samarbeidet. UiB marin ber om 360 000 kroner til finansiering av det 

halve professoratet med noe driftsmidler fortsetter i 2019. 

 

6.2 Nansen –Tutu senteret  

Nansen –Tutu senteret er et samarbeid mellom sørafrikanske og norske institusjoner. Senteret 

ligger ved University of Cape Town og de norske partnerne er UiB, HI og Nansensenteret. Den 

tredje treårige avtaleperioden begynte i 2017, der UiB forpliktet seg til å betale 100.000 kroner 

årlig til NTC for 2017-2019. Denne posten ligger hos UiB sentralt, og burde flyttes til UiB 

marin. Det er gode grunner for å fortsette dette samarbeidet utover nåværende avtaleperiode. 

 

6.3 Norsk marint universitetskonsortium (NMU) 

NMU ble etablert i 2017 etter initiativ fra UiB. Formålet med etablering av konsortiet er å ta et 

større nasjonalt ansvar ved å overføre UiB sitt medlemskap i European Marine Board (EMB) 

til konsortiet, og gjennom ledelse av konsortiet bidra til gode prosesser i samarbeid med EMB. 

UiB har vært medlem i EMB i 9 år frem til opprettelsen av NMU, og i disse årene ble 

kontingenten til EMB dekket av Forskningsadministrativ avdeling. Ved overføringen av UiB 

marin til MN opphørte FAs betaling, og kontingenten til NMU har vært dekket av MN. 

Kontingenten til NMU for 2017 og 2018 var 100.000 kroner per år (omtrent det samme som 

årskontingenten til EMB), men dette er i budsjettforslaget for NMU øket til 200.000 for å 

komme i økonomisk balanse. UiB marin ber om 200 000 kroner til avtalefestet årskontingent 

til Norsk marint universitetskonsortium. 
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7 Marin infrastruktur 

7.1 Våtlaboratorier 

Våtlabskapasitet var det eneste behovet for mer plass som UiB meldte inn i forbindelse med 

konseptvalgutredningen om marin samlokalisering i 2016. Dette økte behovet henger i stor grad 

sammen med økte studenttall i profesjonsstudiet i fiskehelse og siv.ing.-studiet i havbruk og 

sjømat, men kan også bli relevant for siv.ing.-studiet i havteknologi. I tillegg til UiBs egne 

behov er også forsøkskapasiteten ved Industrilaboratoriet (ILAB) sprengt. ILAB er i ferd med 

å øke sin kapasitet gjennom en ny lab basert på resirkuleringsteknologi (RAS). Dette gir også 

muligheter for at UiB kan utvide vårt våtareal i det tilstøtende verkstedet, men vanntilførselen 

til dette området gjør at en ny lab her må baseres på RAS-prinsippet. Dette er bakgrunnen for 

forslaget om at UiB skal investere i et forskningsanlegg for studier av RAS-teknologi slik det 

er beskrevet i «Rapport til styringsgruppen for UiB marin, våren 2017». Kostnadene ved 

etablering av et slikt forskningsanlegg er estimert til 10 millioner kroner av ILAB. UiBs 

eiendomsavdeling er i ferd med å kvalitetssikre det bygningsmessige aspektet ved disse tallene. 

En søknad fra CSAI (UiB og Uni Research) som ble innvilget i 2017 (30 millioner) finansierer 

drift av en ny RAS-lab til utdanning og forskning, mens en søknad til Norsk katapult (fra ILAB) 

om finansiering av selve laben ikke ble innvilget. Ny katapultsøknad er sendt (mai 2018) og 

svar ventes i juni. Dersom denne ikke innvilges, tilsier både utdanningsbehovet og tildelingen 

til Kabis-prosjektet at UiB finansierer en RAS-lab for utdanning allerede i 2019. Behovet for 

dette vil bli kjent i løpet av juni 2018. 

 

Oppdatering, august 2018: Katapultsøknaden Ocean Industries Norwegian Catapult Centre 

(OINCC) ble finansiert. Dette medfører delfinansiering av bygging og drift av RAS-anlegg 

rettet mot industriens behov, gjennom ILAB. Dette må skje i 2019 og forsterker aktualiteten av 

at UiB samtidig avsetter egne midler som gjør at det nye anlegget også kan brukes av UiBs 

forskning og utdanning. UiB har sammen med Marineholmen forskningspark utredet om deler 

av tomten mellom Thormøhlensgate 55 og Bybanen kan brukes til dette formålet. Det er mulig 

å gjøre innkjøp og montering i 2019 slik at utstyret kan flyttes med minimal ekstra kostnad når 

den permanente laben er bygget. Vi ber om at det settes av 9 millioner kroner til arbeidet med 

å realisere RAS-laboratoriet. 

 

7.2 Tokttid på Kronprins Haakon 

UiB er, i verdensmålestokk, et betydelig universitet for polarforskning. Dette er sentralt både 

for vår marine forskning og vår klimaforskning. UiBs ønske om å være medeier av det nye 

fartøyet er likevel ikke imøtekommet. UiB bør på sikt ha en årlig tidskvote på KPH for å 

opprettholde vår posisjon som et ledende polart universitet. Dette er tid UiB må kjøpe fra UiT, 

NP eller HI. Driften av fartøyet i 30 døgn vil koste 6-7 millioner årlig. Dette kan trappes opp 

over noen år. Vi ber om 1 million i 2019. 

 

Oppdatering, august 2018: UiB har i sommer tilskrevet Kunnskapsdepartementet med ønske 

om å få overta en fast tidsandel av KPH, og anslått vårt ønske til om lag 12-15 millioner kr per 

år (for 20 % av tokttiden). Selv om vi ikke vet utfallet av vår henvendelse, er det sannsynlig at 

UiB kan bli invitert til å ta et delansvar for driften av båten, enten fra KD eller fra UiT. Vi ber 

om at UiB avsetter en reserve for å møte denne muligheten i 2019. 
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