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EnTek - statusorientering 

 
EnTek - energiomstilling i verdensklasse 
 
På fakultetsstyremøtet 4/6 2018 ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe med 
medlemmer fra UiB, fra næringsliv og fra BTO. I tillegg ble det opprettet en referansegruppe 
med eksterne aktører, for å sikre en bredest mulig forankring i næringsliv og forvaltning. 
 
 
Arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppens mandat: 

• Bygget og klyngen skal bidra til energiomstilling ved hjelp av forskning og utvikling i 
samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig sektor og instituttsektoren. 

 
Arbeidsgruppen bes om å:  

• beskrive suksesskriteriene for å oppnå dette 

• vurdere hvordan bygget og klyngen kan bidra til innovasjon, student- og 
kandidatkontakt og studententreprenørskap 

• finne deltakere fra privat og offentlig sektor 
 
Arbeidsgruppen består av 

1. Hanne Wigum, Equinor 
2. Inger Margrethe Graves, Aanderaa/Xylem 
3. Mads Arild Eidem, DNV GL 
4. Anders Haugland, BTO 
5. Tor Eldevik (MatNat-styret),UiB 
6. Knut Børve (brukergruppen), UiB 
7. Kristin Guldbrandsen Frøysa, UiB (leder) 
8. Helge Rekve, Eiendomsavdelingen, UiB (observatør) 

 
Gruppen har hatt to møter, og har fokusert på målsettinger for EnTek og hva som må gjøres 
for å nå målene og få realisert energi- og teknologiklyngen og EnTek-bygget. Gruppen har 
hatt fokus på å identifisere hva som kan gjøre EnTek attraktivt for næringslivsaktører. 
Stikkord her er å bidra til å akselerere energiomstillingen, fremme møteplasser og formidling, 
innovasjon på tvers av disipliner, forskningsdrevet innovasjon, kompetansesenter for 
energiomstilling og brobygging mellom UiB og byen. Gruppen ser det som viktig at noen 
store næringslivsaktører så raskt som mulig forplikter seg til aktivt å støtte EnTek. 
 
Arbeidsgruppens arbeid danner grunnlag for møtet i referansegruppen 31/8 2018. 
 



 2 

Referansegruppen 
 
Referansegruppen består av  

• Helge K. Dahle, MN-fakultetet (leder) 

• Owe Hagesæter, GCE Subsea 

• Thor Andre Berg, BKK 

• Arthur K Arnesen, Hordaland fylkeskommune 

• Elin Sjødin Drange, Bergen kommune 

• Fredrik Harloff, GC Rieber 

• Atle Kvamme, Bergen Næringsråd 

• Jens Kristian Fosse, HVL 

• Ann-Kristin Kristoffersen, NHO 

• Roar Abrahamsen, LO 

• Gyrd Steen, UiB 

• Hilde Holdhus, Greenstat 
 
Gruppen kan bli utvidet med noen flere medlemmer. 
 
Første fase av arbeidet i de to gruppene skal være ferdig i slutten av september. 
 
 
Universitetsledelsen 
Det har også vært avholdt et møte 29/6 2018 mellom dekan, styreleder og energidirektør og 
toppledelsen ved UiB om saken. 
 
 
Reguleringsplan 
Eiendomsavdelingen ved prosjektleder Helge Rekve, holder løpende kontakt med Bergen 
kommune. Reguleringsplanen skal etter planen foreligge ferdig godkjent sommeren 2019. 
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