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Med milliardutbyg-
gingen på Nygårds-
høyden håper univer-
sitetet å ta store steg i 
flere retninger.

Bente-Line SveLLingen
benteline@ba.no

NygårdshøydeN: Først 
og fremst skal bygget skape en 
fremtidsrettet klynge for ener-
giomstilling, som er en av Uni-
versitetet i Bergens satsings-
områder. 

– Bygget skal legge til rette for 

et tettere samarbeid mellom 
næringslivet og akademia. Det 
vil skje gjennom forskning, un-
dervisning og innovasjon, sier 
energidirektør ved UiB, Kristin 
Guldbrandsen Frøysa, til BA. 

I verdensklasse
For det andre ønsker universi-
tetet å bli en mer utadrettet in-
stitusjon, noe de tror klyngen 
vil bidra til.

– Vi sitter på en enorm kom-
petansebase her på universite-
tet. Vi er rett og slett en under-
vurdert styrke som Bergen har. 
Jeg tror næringslivet har mye å 
hente ved å komme i tettere di-

alog med forskere og studenter, 
sier Guldbrandsen Frøysa.

Hun tror Bergen har alle mu-
ligheter for å lykkes med fors-
kningsdrevet næringsutvikling 
når det kommer til energiom-
stilling.

– Det er et satsingsområde for 
universitetet, og vår visjon er at 
det arbeidet vi gjør omkring 
energiomstilling skal være i 
verdensklasse, sier Guldbrand-
sen Frøysa.

Hun kaller realiseringen av 
Entek-bygget og teknologiklyn-
gen for et stort og viktig løft. 
Ikke bare for UiB, men også for 
Bergen.

– Det blir et sted for å vise 
frem den forskningen som fore-
går, og det store kompetanse-
miljøet vi har på området, sier 
Guldbrandsen Frøysa.

Bygges i to trinn?
Det over 18.000 kvadratmeter 
store bygget, bestående av tre 
sammenhengende høyblokker, 
er tegnet av Cubus arkitekter. 
Det har vært på planleggings-
stadiet i flere år allerede, første 
gang BA skrev om det var i 
2014. Den gangen håpet man 
bygget skulle stå ferdig i 2018 ...

– Det er naturlig og nødven-
dig å søke byggingen finansiert 

"

Jeg tror nærings-
livet har mye 
å hente ved å 

komme i tettere dialog med 
forskere og studenter.
Kristin G. Frøysa, energidirektør

over statsbudsjettet. Prosjektet 
har også en størrelse som gjør 
at det må gjennom en KVU-
prosess. I beste fall kan det gå 
fem til ti år før byggestart der-
som prosjektet skal statsfinan-
siertes, sier prosjektansvarlig 
for Entek-bygget, Helge Rekve.

EnTEk-byggET: Midt i bildet ligger det nye teknologibygget til UiB, Entek-bygget. Til høyre ligger Geofysisk institutt, mens foran til venstre ligger Fysisk institutt. Bak det nye milliardbygget                                    ligger Statens vegvesen, Medielands-
byen og Lars Hillesgate.  Illustrasjon: Cubus arkItekter/uIb

�� Planene for Universitetets nye signalbygg begynner å ta form

Milliardbygg på Nygård

Statens vegvesen skal ekspropriere og 
rive 240 boliger og 30 næringsbygg når 
E18 skal utvides i Bærum. Beregnet pris 
er 2,5 milliarder kroner.

Ifølge Motor.no skal eiendomskjøpet 
hovedsakelig finansieres med bompen-
ger. – Dessverre går det med mange 
boliger. Dessuten er vi i et område med 
høye tomtepriser, sier prosjektleder 
Grete Tvedt i Statens vegvesen.

Det er langs en strekning på 4,3 
kilometer mellom Lysaker og Ramstads-
letta at veivesenet må bla opp for bolige-
ne. 

Utbyggingen er beregnet å koste 14 
milliarder kroner. Hver femte krone går 
dermed til ekspropriasjon og riving.

– Så langt er cirka halvparten av 
boligene ervervet, opplyser prosjektleder 
Grete Tvedt. (NTB)

Eksproprierer for 2,5 milliarderSkREMT: En mann i 50-årene 
møter onsdag i Nord-Troms tingrett, 
tiltalt for å ha kjørt nærme og 
skremt isbjørn på Svalbard, skriver 
Nordlys. Ifølge tiltalen kjørte man-
nen i minst 50 kilometer i timen og 
var bare omtrent 50 meter unna 
isbjørnen, som skal ha blitt skremt 
og forstyrret av kjøringen. (NTB)
 IllustrasjonsFoto: ntb sCanpIx
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EnTEk-byggET: Midt i bildet ligger det nye teknologibygget til UiB, Entek-bygget. Til høyre ligger Geofysisk institutt, mens foran til venstre ligger Fysisk institutt. Bak det nye milliardbygget                                    ligger Statens vegvesen, Medielands-
byen og Lars Hillesgate.  Illustrasjon: Cubus arkItekter/uIb

DirEkTørEn: Kristin Guldbrandsen Frøysa er energidirektør ved 
UiB. Her på Entek-tomten. Foto: eMIl WeatHerHeaD breIsteIn

nygårD: Bygget sett fra bybanestoppet på Nygård. Bygget til høyre 
er ikke bygget per i dag, det er Entra sin tomt. Ill.: Cubus arkItekter/uIb

EnTEk: Man ser for seg et levende bygg med stor grad av samhandling 
mellom akademia og næringslivet.   Illustrasjon: Cubus arkItekter/uIb

TomTEn: Dette bygget skal rives og Entek-bygget kommer mellom 
Van de Graaff-generatoren og Fysisk institutt.  Foto: eMIl W. breIsteIn

�� Planene for Universitetets nye signalbygg begynner å ta form

Milliardbygg på Nygård
Alternativ til Statsbygg som 

eier, vil være å involvere ekster-
ne utbyggere som eiere. 

Det vil kunne gi en raskere 
byggestart.

Det er også et alternativ å se 
for seg at utbyggingen skjer i to 
faser.

– En byggrealisering i to trinn 
vurderes som universitetets 
primære alternativ. Det reduse-
rer kostnadene til omkring 700 
millioner kroner, og det vil kun-
ne gi økt fremdrift, sier Rekve.

Komplett omstilling
Planene for prosjektet er nå ute 
til førstegangs offentlig etter-

syn hos Bergen kommune.
Universitetet er allerede i dia-

log med næringslivet på områ-
det, men Guldbrandsen Frøysa 
sier det er for tidlig å si noe om 
hvem som eventuelt skal flytte 
inn i bygget. 

– Det er heller ikke bestemt 
hvilke studenter som skal hol-
de til i bygget, men det blir na-
turligvis fagutdanninger knyt-
tet til energiomstilling. Det er 
også naturlig å se for seg at ny-
opprettede Bergen havvind-
senter skal inn i bygget. Vi ser 
uansett for oss at dette skal 
være et sted å jobbe tverrfaglig 
på tvers av utdanningsretnin-

gene, sier Guldbrandsen Frøy-
sa.

Stikkordet for alt som skal 
skje i det nye signalbygget er 
som nevnt energiomstilling.

– Det må skje en gjennomgri-
pende endring av hele samfun-
net hvor vi søker å nå målet om 
nullutslipp av klimagasser. For 
å få det til må man endre folks 
holdning, det må lovendringer 
til, endring i byutvikling, det 
må kort og godt skje en kom-
plett omstilling av samfunnet, 
fastslår energidirektøren.

EntEk-byggEt
 ■ UiBs teknologibygg skal bli et 

sentrum for innovasjon innen 
energi og teknologi.

 ■ Både studenter, forskere, andre 
forskningsinstitusjoner og nærings-
livet skal samles i bygget.

 ■ Det skal bygges sør på Nygårsds-
høyden, mellom Nygårdsgaten og 
Allégaten, like ved Geofysen og 
Fysikkbygget.

 ■ Det er arkitektbyrået Cubus som 
har tegnet Entek-bygget.

 ■ Mellom Geofysen, Fysikkbygget 
og Entekbygget kommer en ny of-
fentlig plass som vil samle området. 
Den skal hete «Forskerparken».

 ■ I 2017 ble det kommende bygget 

kåret til et av de ni beste uni-
versitetsbyggene i verden av det 
anerkjente arkitektur-magasinet, 
Architectural Digest.

 ■ Foreløpig kostnadsramme for 
prosjektet er 1,1 milliarder kroner.

 ■ Ettersom det er stor usikkerhet 
knyttet til finansieringen, ser UiB 
det som hensiktsmessig og sannsyn-
lig at utbyggingen skjer i to trinn.

 ■ Oppstart er per ikke tidfestet på 
grunn av finansieringsspørsmålet.

 ■ Bygget er nå ute på offentlig 
høring i Bergen kommune.

 ■ Planlagt bruttoareal er 18.400 
kvadratmeter.

 ■ Etter full utbygging vil det være 
500–600 arbeidsplasser i bygget.

KIlDE: UNIvErsItEtEt I BErGEN

Forbrukerrådet reagerer på at fire 
av ti kommuner ikke har gjennom-
ført brukerundersøkelser på 
sykehjemmene de siste årene.

slike brukerundersøkelser 
kartlegger blant annet hvordan 
pasienter og pårørende opplever 
mattilbudet. Forbrukerrådet har 
innhentet tallene fra statistisk 
sentralbyrå.

– vi må sørge for at de gamle får 
det de trenger på tallerkenen. Det 
gir dem livskvalitet, og dessuten en 
sunnere økonomi for samfunnet. 
Det gjør det verdt at kommunen 
tar seg bryet med å spørre de eldre 
og familiene deres om deres 
mening, sier fagdirektør Anne 
Kristin vie i Forbrukerrådet.

Hun synes skremmende mange 

eldre er underernærte, noe som gir 
større risiko for sykdom og lavere 
livskvalitet. Forbrukerrådet mener 
at alle som mottar pleie- og 
omsorgstjenester må sikres et trygt, 
velsmakende og ernæringsmessig 
godt mattilbud. 

Også eldreminister Åse Michael-
sen (Frp) reagerer og mener 
kommunene må skjerpe seg. (NtB)

Spør ikke hvilken mat eldre vil ha ViL ryDDE 
oPP: Eldre- 
og folkehel-
seminister Åse 
Michaelsen 
sier hun vil 
være den 
første til å ta 
tak Hvis ikke 
kommunene 
skjerper seg. 
 Foto: ntb


