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A ORIENTERING - SAMMENDRAG 

A0 GENERELT- BAKGRUNN 

A0.1 Generelt 

 
Utvikling av Nygårdshøyden Sør har høy prioritet i UiB sin masterplan for areal og skal bidra til 
at samfunnsoppdraget til UiB oppnås.  God infrastruktur i bygninger og utstyr er en svært viktig 
innsatsfaktor og UiB sin målsetting med dette rom og funksjonsprogrammet er å legge til rette 
for høy kvalitet i undervisning og forskning også de neste 50 år.  
  
Krav til nye undervisningsformer, samhandling med næringsliv, innovasjon, universell 
utforming, HMS, og eksperimentell forskning, har endret seg sterkt de siste tiårene og disse 
forholdene har vært viktige premisser inn i arbeidet med et rom og funksjonsprogram for sørlig 
del av campus Nygårdshøyden. Videre forutsetning har vært å modernisere og effektivisere 
eldre bygningsmasse.   Bjørn Trumpys Hus (Fysikkbygget) oppført i 1969 og Realfagbygget som 
ble tatt i bruk i 1977 har et samlet areal på ca. 56 000 m2 som utgjør 15% av UiB sin 
bygningsmasse og er sentralt plassert på campus. Disse byggene er utdaterte og har kritiske 
mangler. Tekniske anlegg har passert teknisk levealder og er underdimensjonerte i forhold til 
dagens virksomhet.    

 
 
Hovedpunktet for prosjektet: 

• Samling av UiB sin realfaglige forsking og utdanning i et konsentrert område på 
Nygårdshøyden Sør, inklusiv indre deler av Marineholmen. 

• Nærhet til næringsklynger, innovasjonsarenaer, næringsliv, relevante myndigheter og sterke 
samarbeidspartnere  

• Fakultetet har gjennom prosjektet Nygårdshøyden Sør, mulighet til å fremstå som en 
integrert del av byen og ivareta sitt særpreg som en «mini-bydel» 
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A.0.1.1 Om dette dokumentet - formål og prosess 
Rom- og funksjonsprogrammet med tilhørende prosess har to hovedformål: 
 

1. Brukermedvirkning og forankring 
2. Etablering av underlag for konseptvalgutredning (KVU)for hele prosjektet, 

konseptvalgnotat (KVN) for Allégaten 64 og for å utarbeide innplasseringsskisser 

A.0.1.2 Redigering og inndeling av dokumentet  
Rom- og funksjonsprogrammet redigeres i tre hovedkapitler i.h.t NS 3455 
Bygningsfunksjonstabellen. 
 

− Kap. A er generell del og sammendrag der det orienteres om bakgrunn, historikk, mål 
for prosjektet, organisasjon og prosess mv. 
 

− Kap. B angir rammebetingelser, i hovedsak knyttet til myndighetskrav, tomteforhold, 
eksisterende bygg, miljø, UU og sikkerhetsmessige forhold. 
 

− Kap. C beskriver brukerprosess, funksjoner og brukskrav for anlegget som helhet, ulike 
funksjonsdeler og enkeltrom.  

 

A0.2 Bakgrunn for prosjektet Nygårdshøyden Sør 

A.0.2.1 Generelt  
 
Følgende føringer ligger til grunn for prosjektet: 
 
• Prosjektet Nygårdshøyden Sør ble vedtatt i Revisjon av universitetets masterplan for areal 

(U-styresak 110/20) 

– inkluderer Nygårdshøyden Sør som et heilhetlig arealutviklingsprosjekt 

• Oppfølging av universitetet sin Masterplan for areal (U-styresak 18/21) 

- Realisering av Allégaten 64 gjennom UiB sitt eiendomsselskap og i samarbeid med privat 
næringsbygg aktør  

• Stortingsmeldinger 

– Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (Meld. St.16 2020-2021) 

– Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld. St.14 2019-2020) 
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– Perspektivmeldingen (Meld. St.14 2020-2021) 

A.0.2.2 Prosjektutløsende behov 
 
Prosjektutløsende behov skal bearbeides og videreutvikles i Konseptvalgutredning. I rom og 
funksjonsprogrammet er dette lagt til grunn: 

– Behov for fremtidsrettede arealer til forskning og undervisning   

– Behov for teknisk infrastruktur som støtter høy kvalitet på eksperimentell forskning og 
undervisning. 

– Behov for samhandlingsarenaer mellom akademia og samfunn ellers. 

– Behov for funksjoner og areal som støtter teknologirettet innovasjon  

– Behov for effektivisering av eksisterende areal som skal gi rom for vekst og arealbehov til 
UM og UB  

 

A.0.2.3 Konseptvalgutredning – KVU og KVN - våren/høsten 2022 
 
Det skal utarbeides Konseptvalgutredning og Konseptvalgnotat i prosjektet. 
Formålet med KVU er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å velge konsept som eventuelt skal 
videreføres i forprosjektfasen. Dette rom og funksjonsprogrammet tar utgangspunkt i alternativ 
med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. I KVU skal andre alternativer også utarbeides, 
deriblant null-alternativet.  KVU er en forutsetning for å kunne søke om statlig finansiering til 
store prosjekter for prosjekter over 1 milliard NOK. 
 
Konseptvalgnotat er en tilsvarende men litt mindre omfattende utredning som skal 
gjennomføres våren 2022 for Allégaten 64. 

A.0.2.4 Prosjektet Nygårdshøyden sør 
 
Selve prosjektet omfatter riving av Auditoriebygget i Allégaten 66, rehabilitering og ombygging 
av Realfagbygget og Fysikkbygget, samt nybygget Allégaten 64. Byggene skal benyttes til 
institutter og administrasjon tilhørende Matematisk Naturvitenskapelig (MN) fakultet, enheter 
tilknyttet Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket samt driftsfunksjoner. 
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A0.3 Visjon – hva vil vi oppnå? 

MN-fakultetet har hatt en større prosess med visjonsarbeid, der det er utarbeidet visjon for 
Nygårdshøyden sør, samt egne delvisjoner for læringsarealer og for eksperimentell 
forskningsaktivitet.  
Det er også utarbeidet Visjon for innovasjonskraft og Visjon for IKT som er gjennomgripende og 
overordnet for prosjektet, men som ikke har direkte konsekvenser for rom og funksjoner.  
 

A.0.3.1 Visjon for Nygårdshøyden sør 
 
Utgangspunktet for visjon for Nygårdshøyden sør er følgende: 
Verden er i rask og akselererende endring. FNs bærekraftsmål oppsummerer mange av de 
viktige utfordringene. I løpet av relativt få år må vi svare på hvordan vi skal styre utviklingen 
mot en verden hvor det er godt for mennesker å leve; et globalt samfunn som er bærekraftig 
både økologisk, ressursmessig, økonomisk og fordelingspolitisk. Alle fagdisipliner ved 
Universitetet i Bergen må bidra gjennom å: 
 

• Forske fram nytenkende, relevant og kvalitetssikret kunnskap som gir ny innsikt. 
• Utdanne dyktige og samfunnsorienterte fagfolk som kan bidra til viktig nyskaping, 

langsiktige løsninger og kunnskapsbaserte innspill i samfunnsdebatten.   
• Være et nyskapende universitet som flytter kunnskapsfronter og krysser faggrenser 

på veien mot nye erkjennelser til beste for natur, miljø og samfunn. 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB har et særskilt ansvar for å møte 
samfunnsutfordringene gjennom relevant forskning og utdanning med basis i matematikk, 
informatikk, naturvitenskaplige disipliner og teknologi.  
 
Hovedpunktene i visjonen for Nygårdshøyden sør er: 
- Sterke forskningsmiljø med moderne infrastruktur gir realfagskraft   
- Læringsarenaer som inspirerer, aktiviserer og utfordrer 
- Innovasjonsknutepunkt – veksthus for gode ideer 
- En åpen og levende campus – universitetet uten vegger1 
 

A.0.3.2 Visjon for eksperimentell aktivitet 
 
Hovedpunktene i visjonen er  
 

• Åpne og attraktive kunnskapsfellesskap  
− hvor studenter, forskere, ingeniører og samarbeidspartnere utfordrer etablert 

kunnskap, skaper ny innsikt, og utvikler innovative løsninger på vår tids 
utfordringer. 

• En arena for vitenskapelig formidling 
• Moderne eksperimentelle miljø  

− som driftes med høy teknisk og forskningsetisk kompetanse og etter anerkjente 
standarder for bærekraft, helse, miljø og sikkerhet.  

• Fleksible og velegnede areal  
− for et bredt spektrum av basale og avanserte vitenskapelige verktøy 

• Ledende internasjonale kunnskapstyngdepunkt  
− med spissinstrumentering innen høyt prioriterte fag 

A.0.3.3 Visjon for læringsarealer på Nygårdshøyden sør 
 
I visjonen for læringsarealer sine hovedpunkter er at campusutformingen av Nygårdshøyden sør 
skal: 

− tiltrekke seg studenter slik at de fysisk er til stede 
− gi studentene tydelig identitet og tilhørighet 
− legge til rette for at studenter lærer på egenhånd og av hverandre 
− legge til rette for at lærere bruker studentaktive læringsformer 
− skape gode kontaktflater mot samfunns- og næringsliv 
− egne seg for etter- og videreutdanning 
− være utgangspunktet for at god samhandling kan fortsette digitalt 

 
Visjonen sier videre at arealene skal være imøtekommende, varierte og fleksible og stimulere til 
interaksjon og møter, læringsutveksling på tvers av studier, årskull, ansatte, studenter og 
eksterne brukere av fakultetet og holde campus levende utover vanlig arbeidstid. 
 

A0.4 Samfunnsmål, effektmål og resultatmål 

 
 
 
1 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3A816caea469b74d48b894c7d9794e0b89%
40thread.tacv2&ctx=channel&context=Visjonsdokumentene&rootfolder=%252Fsites%252FTEAM_NGHSM
Nfak_Project2%252FShared%2520Documents%252FSentral%2520brukergruppe%252FVisjonsdokumente
ne 



UNIVERSITETET I BERGEN – NYGÅRDSHØYDEN SØR – ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM  
 
 

https://ramboll.sharepoint.com/sites/UIBNygrdshydensrNGHS/Shared Documents/General/UiB NGHS ROM-OG FUNKSJONSPROGRAM.docx side 9 

Temaet vil bli mer omfattende og utfyllende tatt opp i sammenheng med KVN og KVU, men 
sammenfattes i deler her: 

– Et samfunn i omstilling trenger teknologi som løser 
fremtidens utfordringer, hoder som kan knekke 
morgendagens koder og mot til å tenke de store 
og ambisiøse tankene.  

– Realfagene vil ha en avgjørende betydning i det 
grønne skiftet vi står overfor.  

– Et løft for realfagene ikke bare viktig for UiB, men 
for hele samfunnet. Norges nye satsing på realfag, 
IKT og teknologi skal skje på Nygårdshøyden Sør.  

– Universitetet i Bergen har som samfunnsoppdrag og 
mål å være ledende, både nasjonalt og 
internasjonalt på forskning og innovasjon innen 
teknologi, IKT og realfag med kvalitet i 
verdensklasse.  

 
 
 
 
 
 

ET ATTRAKTIVT LÆRINGSMILJØ  

UiB skal tilby studentene gode, nyskapende læringsmiljøer basert på høy forsknings- og 
undervisningskompetanse, og med metoder, infrastruktur og verktøy som støtter opp om 
framtidsrettede læringsformer. I strategiperioden vil følgende virkemidler prioriteres:  

– Utvikle læringsarealer som fremmer studentaktive læringsformer 

– Følge opp UiBs omfattende planverk for å styrke læringsmiljøet. Ved strategisk 
arealutvikling, satsing på digitalisering og en oppfølging av de ulike handlingsplanene 
knyttet til utdanningsaktiviteten ved UiB, arbeider UiB målrettet med læringsmiljøet. 
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Institutt/Enhet
Antall 
ansatte
inkl vekst

Gjester/ 
sentre

Matematisk institutt 83 11
Kjemisk institutt 85 16
Institutt for fysikk og teknologi + BOW - våre (14 pers, 
telles i Allegt. 55, 100%) 141 31
Institutt for informatikk 155 38
Institutt for geovitenskap 168 17
Fakultetsadm. MN 59 2
Sum MN-fakultetet 691 115
Universitetsmuseet - Naturhistorisk avd. 40
Samlingsforv. og konservering for UM 29
Konserveringsenheten UB 5
UB - Læringssenter2 10
Driftsavdeling2 12
SUM ansatte UIB direkte tilknyttet prosjektet 787
SUM ansatte for beregning etter statens arealnorm 765

A1 OM PROGRAMGRUNNLAG 

A1.1 Generelt 

Utgangspunkt for dimensjoneringen er arealavgrensningen som ligger i at funksjonene skal 
innplasseres i to eksisterende bygningene Realfagbygget og Fysikkbygget og et arealavgrenset 
detaljregulerte nybyggprosjekt i Allégaten 64, i tillegg til det dimensjonerende persontallet på 
studenter og ansatte. 

A1.2 Dimensjonerende persontall 

A.1.2.1 Ansatte  
Tabellen under viser ansatte tilhørende de berørte instituttene i MN-fakultetet slik fakultetet har 
beregnet egen vekst fram til 2030, i tillegg til Universitetsmuseets Naturhistoriske avdeling, 
Samlingsforvaltning og konservering for Universitetsmuseet (UM), konserveringsenheten ved 
UB, Universitetsbiblioteket Læringssenteret og driftsavdelingen i Realfagbygget. 

 
 
 
 
 
 
 
For beregning av areal iht. statens 
arealnorm er grunnlaget alle ansatte 
unntatt drift og biblioteket, der 
arbeidsplassene er del av funksjonen. 
Kolonnen til høyre viser antall 
gjesteplasser og arbeidsplasser i sentre. 
Prinsippene for beregning av arealer til 
sentre og lokalisering av nåværende 
sentre er under avklaring. 

A.1.2.2 Studenter  
 

Institutt/avd.
Antall 
studenter
Bachelor

Antall 
studenter 
integrert 
master 

Antall 
studenter
Master

Sum 
studenter 
pr. 
institutt

Anslått vekst 
2030 i antall 
studenter

Gjeldende 
tall inkl 
vekst

Matematisk 80 220 45 345 95 440
Kjemisk 120 85 85 290 70 360
Fysikk og teknologi 90 100 70 260 40 300
Informatikk 705 245 950 200 1150
Geofysisk institutt 40 150 70 260 130 390
Biovitenskap + Skolelaboratoriet 385 210 170 765 75 840
Geovitenskap 190 100 290 85 375
Årsstudier, enkeltemne, poststudierett, 
internasjonale avtaler etc. 400 90 490 50 540
Sum eks EVU 2 010 765 875 3 650 745 4 395
EVU 760 760 220 980
Sum inkl EVU 2 010 765 875 3 650 745 5 375  
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Tabellen viser studenttall per desember 2021 samt beregnet vekst for de ulike instituttene 
tilhørende MN-fakultetet fram mot 2030. Kolonnen til høyre viser studenttall inklusiv vekst. 
Dette gjeldende antall studenter eks. etter- og videreutdanning (EVU), er brukt som grunnlag 
for beregning av areal iht. norm fra Kunnskapsdepartementet. 

A2 ORGANISERING OG BRUKERMEDVIRKNING 

A2.1 Generelt 

Prosjektet startet opp vinteren 2021, med planlegging av brukerorganisering, brukerprosess, 
engasjering av rådgivere m.m. 
Brukerprosessen startet opp mai 2021 felles workshop 
 
 

A2.2 Prosjektorganisasjon 

 
 

 

A2.3 Overordnet organisering av brukerprosess 

I brukerinvolveringen for campusutviklingsprosjektet er det satt sammen fire tematiske 
funksjonsgrupper med en overordnet sentral brukergruppe. 

A.2.3.1 Sentral brukergruppe 
Den sentrale brukergruppen skal ivareta brukermedvirkningen ved å sikre at brukernes ønsker, 
behov og krav kommer frem og blir formidlet i planlegging og gjennomføring av bygge- og 
rehabiliteringsprosjektene på Nygårdshøyden Sør og skal være et rådgivende organ for 
byggekomiteen/prosjektorganisasjonen. 
Leder for sentral brukergruppe er Anne Marit Blokhus. 
 
Brukergruppen har i tillegg bestått av: 

− Leder fra hver av temabrukergruppene for hhv Realfagbygget, Bjørn Trumpys hus og 
Allégaten 64 – medlemmer (møter etter behov)  
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− Øvrige instituttledere fra involverte bygg - medlemmer  
− Representanter fra Universitetsmuseet - medlem  
− Ansattrepresentanter (1 per institutt i de tre byggene) – medlem   
− Studentrepresentanter, 1 BA og 1 MA-student – medlemmer  
− Fakultetets hovedverneombud – medlem  
− UiBs hovedverneombud - medlem 

 
Den sentrale brukergruppen har hatt totalt 6 møter inklusiv oppstartsmøtet i august 2021.  

A.2.3.2 Temabrukergrupper 
 
De fire tematiske funksjonsgruppene, kalt temagrupper er følgende:  
- Brukergruppe for fellesarealer og samhandling samt utearealer  
- Brukergruppe for læringsarealer  
- Brukergruppe for arealer for eksperimentell forskningsaktivitet  
- Brukergruppe for arbeidsplassarealer 

 

 
Gruppene har bidratt med å innhente informasjon og utvikle kunnskap innenfor sitt tema om de 
tre perspektivene dagens situasjon, fremtidige muligheter og nødvendige endringer, i byggene 
som nå skal rehabiliteres samt i nybygget.  
 
Temagruppene startet opp sitt arbeid i august 2021. Det ble i løpet av høsten 2021 gjennomført 
4-5 fysiske møter i hver temagruppe i tillegg til flere særmøter og befaringer i egne lokaler og i 
andre universitets- og høyskolebygg i Bergen. Temagruppene deltok også i digitalt foredrag om 
det planlagte Livsvitenskapsbygget til UiO.  I januar 2022 ble det avhold et digitalt brukermøte i 
hver temagruppe for siste tilbakemeldinger om rom – og funksjonsprogrammet. 
 
Følgende ledere og koordinatorer fra UiB i de ulike temagruppene: 
 
Fellesareal og samhandling 
Leder Kristin Kalvik 
Administrativ koordinator Ingrid Solhøy 
 
Læringsareal  
Leder Jostein Bakke  
Administrativ koordinator Kjartan Refvik 
 
Eksperimentell forskningsaktivitet  
Leder Ole Tumyr 
Administrativ koordinator Rannveig Myklebust 
 
Arbeidsplassareal  
Leder Inger Johanne Fjellanger 
Administrativ koordinator Kristine Breivik 
 

A.2.3.3 Utdrag fra mandater: 
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Den sentrale brukergruppen skal ivareta brukermedvirkningen ved  
• å sikre at brukernes ønsker, behov og krav kommer frem og blir formidlet i planlegging 

og gjennomføring av bygge- og rehabiliteringsprosjektene på Nygårdshøyden Sør og  
• skal være et rådgivende organ for byggekomiteen/prosjektorganisasjonen  

 
 
I samarbeid med byggprosjektet ha ansvar for at det i tidligfase blir utarbeidet rom- og 
funksjonsprogram og forprosjekt for byggeprosjektet.   
 
Bistå i arbeidet med kartleggingsaktiviteter som legger grunnlag for vurderinger, prioriteringer 
og beslutninger i prosjektet  
 
Bidra til å avklare fremtidige funksjons- og arealbehov som er viktige for basisdrift og for 
utvikling av nye fellesarenaer for forskning, utdanning, formidling og innovasjon samt en 
hensiktsmessig fordeling og balanse mellom de ulike behovene  
 
Være bindeledd mellom prosjektet og brukerorganisasjonen gjennom alle prosjektets faser, 
herunder koordinere og se sammenhengen 
mellom funksjonsgruppene, de byggvise brukergruppene og det overordnede prosjektet  
 
 

A.2.3.4 Utdrag fra mandater temabrukergrupper 
 
Mandatene til temabrukergruppene sier følgende om hva alle gruppene skal: 

• Bistå med kartleggingsaktiviteter som legger grunnlag for vurderinger, prioriteringer og 
beslutninger i prosjektet 

• Bidra til grunnlag for løsninger som sikrer sambruk og effektiv utnyttelse av arealer og 
ressurser innen og på tvers av institutt- og andre organisasjonsgrenser og ulike 
brukergrupper, og som stimulerer til samhandling internt og eksternt. 

• Bidra med grunnlag for løsninger som skaper identitet og tilhørighet på ulike nivå og 
som gjør campus attraktiv for spesielt studentene, men også ansatte, utover ordinær 
undervisnings- og arbeidstid. 

• Bidra til grunnlag for løsninger som sikrer en best mulig sammenkobling og samhørighet 
for alle byggene på Nygårdshøyden Sør. 

• Bidra til å avklare fremtidige funksjons- og arealbehov som er viktige for utvikling av 
nye fellesarenaer som stimulerer til samhandling og samarbeid internt og eksternt 
innenfor UiBs kjerneoppgaver, med spesiell vekt på økt innovasjonskraft. Dette 
innebærer også en hensiktsmessig fordeling og balanse mellom de ulike behovene på 
tvers av byggene og må sees i sammenheng med øvrig bygningsmasse og i grenseflaten 
mot læringsarealer og areal for eksperimentell forskningsaktivitet.  

• sikre tilfredsstillende brukermedvirkning 
 
Brukergruppe for fellesareal og samhandling skal fokusere på de viktige sammenbindende 
fellesfunksjonene for hele Nygårdshøyden Sør, inkludert indre deler av Marineholmen, og 
hvordan området kan få identitet internt og eksternt som et kraftsentrum for realfag, teknologi 
og IKT. Gruppen skal diskutere og utforske behov og løsningsalternativer for arealene med 
hensyn til dette, både ute og inne 
 
Brukergruppe for læringsarealer skal bidra til å ivareta behov for å få oversikt over viktige 
prosesser, funksjoner og behov som berører brukere av læringsareal og bidra til en prosess for å 
kunne avveie disse behovene. Dette gjelder areal som skaper læring, trivsel og tilhørighet på 
ulike nivå for studentene. Gruppen skal også bidra til å strukturere de aktiviteter som må 
gjennomføres for innhenting av tilstrekkelig informasjon og kunnskap om læringsarealene. 
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Brukergruppen for arealer for eksperimentell forskningsaktivitet skal bidra til å ivareta 
behov for å få oversikt over viktige prosesser, funksjoner og behov for arealer knyttet til 
eksperimentell forskningsaktivitet og bidra til en prosess for å kunne avveie disse behovene. 
Gruppen skal også bidra til å strukturere de aktiviteter som må gjennomføres for innhenting av 
tilstrekkelig informasjon og kunnskap om arealer og funksjoner innenfor dette temaet. 
 
Brukergruppen for arbeidsplasser skal bidra til å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for 
effektive og hensiktsmessige arbeidsplasser innenfor gjeldende rammer og føringer. Gruppen 
skal bidra til å strukturere de aktiviteter som må gjennomføres for innhenting av tilstrekkelig 
informasjon og kunnskap om nåværende og framtidige arbeidsmønstre og arbeidsformer og 
tilrettelegge for framtidige endringer. 

 

A3 TID/FRAMDRIFT 

A3.1 Generelt 

Informasjon vil komme.  
 
 

A3.2 Hovedtidsplan 

Foreløpig kortsiktig oversikt. Ytterligere informasjon vil komme. 
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A3.3 Byggetrinn og etapper 

Endelig avklaring for byggetrinn og etapper vil komme etter gjennomført KVU.  
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A4 ØKONOMI/KOSTNADSRAMME (INTERNT?) 

A4.1 Generelt  

Økonomi/kostnadsramme håndteres i konseptvalgutredning og i konseptvalgnotat 

A5 PROSJEKTET (SAMMENDRAG) 
Nygårdshøyden sør er et campusutviklingsprosjekt for å skape moderne og hensiktsmessige 
arealer for Universitetet i Bergen på den sørlige delen av Nygårdshøyden, inklusiv indre deler av 
Marineholmen. Selve prosjektet omfatter riving av Auditoriebygget, rehabilitering og ombygging 
av Realfagbygget og Fysikkbygget, samt et nybygg i Allégaten 64. Rehabiliteringen av 
Realfagbygget vil også omfatte endring av eksisterende arealer og innflytting av nye enheter fra 
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.  
  
Mens nybygget i Allégaten 64 og Fysikkbygget er detaljregulert, ligger Realfagbygget i uregulert 
område. Det er må avklares med planmyndigheter om rehabilitering og ombygging av 
Realfagbygget vil innløse krav om detaljregulering, blant annet ettersom både bygget og 
nabotomt har vernestatus.  
 
I brukerinvolveringen for campusutviklingsprosjektet er det satt sammen fire tematiske 
funksjonsgrupper: 

- fellesarealer og samhandling samt utearealer  
- læringsarealer  
- arealer for eksperimentell forskningsaktivitet  
- arbeidsplassarealer  

 
Gruppene har bidratt med å innhente informasjon og utvikle kunnskap innenfor sitt tema om de 
tre perspektivene dagens situasjon, fremtidige muligheter og nødvendige endringer, i byggene 
som skal rehabiliteres og i nybygget, men også i sammenheng med de andre byggene 
tilhørende MN-fakultetet på Marineholmen. Temagruppene har vært delvis overlappende og har 
hatt viktige grensesnitt mot hverandre. 
 
I visjonen for NGHS er de tre byggene beskrevet med  

− Realfagbygget som et moderne laboratoriebygg  
− Fysikkbygget som teknologisenter  
- Allégaten 64 som et innovasjonsknutepunkt der forskere og studenter møter nærings- 

og samfunnsliv 
 
Realfagbygget utgjør hoveddelen av arealet i Nygårdshøyden sør og har det største antallet av 
både ansatte og studenter. Bygget skal også i framtiden skal inneholde de tunge 
eksperimentelle forskningsarealene tilhørende Kjemisk institutt og Institutt for geovitenskap, i 
tillegg til arealer for Matematisk institutt, MN-fakultetets administrasjon og en stor del av 
læringsarealene for studentmassen på fakultetet. Bygget vil også inneholde arealer for 
Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket, i tillegg til hovedkantine og bibliotek.  
Institutt for fysikk og teknologi fortsatt skal ha tilhold i Fysikkbygget og at Institutt for 
informatikk skal innplasseres i nybygget i Allégaten 64.  
 
Fellesarealet i de tre byggene skal bidra til samhandling på tvers av institutt/avdelinger, årskull 
og med eksterne brukere. Et prinsipp med tre nivåer for vrimlearealer/åpne fellesarealer i 
byggene, med Allmenningen som det sammenbindende fellesarealet på inngangsplan og 
mesanin-etasjer som skal binde sammen store auditorier, større læringsarealer, bibliotek, 
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kantine, kafe, kaffebarer og uformelle studentarbeidsplasser. Alle byggene skal ha mattilbud og 
åpningstider som fremmer aktivitet på campus utover vanlig arbeidstid. 
 
Nybygget i Allégaten 64 skal bli et viktig tyngdepunkt for implementering av IKT og et verktøy 
for styrking av innovasjonskraften for realfagene. Bygget skal bryte ned siloer mellom 
fagmiljøer og sørge for at forskning og næringsliv får IKT-kompetansen som trengs for 
banebrytende innovasjon og grønn omstilling. Videre skal arealene bli en viktig arena for 
utvikling av kunnskapskapsdeling i en klynge innen IKT og teknologi. Ca. 60% av byggets areal 
skal bli uteleieareal for næringsutvikling tilknyttet UiB sin virksomhet på Nygårdshøyden sør. 
 
Læringsarealene er fordelt i byggene med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets (KD) 
nøkkeltall for læringsareal fra Kunnskapsdepartementet og en overordnet fordeling av 
studentene i byggene ut fra instituttplassering og størrelser på byggene. Hovedprinsippet er at 
alt læringsareal skal være utformet for studentaktiv læring og at areal for konsentrert 
alenejobbing legges i umiddelbar nærhet av areal for samarbeid og dialog. Større 
undervisningsrom legges slik at de er tilgjengelige for alle, dvs. i tilknytning til fellesarealer og 
ikke inne i instituttene. I tillegg bør flere undervisningsrom legges samlet som en gruppe av 
rom for å gjøre arealene bedre tilrettelagt for endring, for ulike kursstørrelser og for EVU.  
 
Det legges opp til ulike prinsipper for å oppnå Identitet og tilhørighet, blant annet at 
undervisning i mindre grupper og undervisningslaboratorier legges mer i eller i tett tilknytning 
til instituttene, og at det i størst mulig grad legges opp til at de enkelte studieprogrammene får 
sitt eget uformelle læringsareal som gir faglig og sosial tilhørighet. I tillegg til aktive auditorier 
og aktive og fleksible undervisningsrom i ulike størrelser, er det også planlagt med grupperom, 
studiofasiliteter og Skaperverksted, for å gi mulighet for veiledning, opptak/sending av digitale 
forelesninger og for innovasjon.  
 
Det eksperimentelle forskningsarealet er planlagt med utgangspunkt i de aktuelle instituttene 
og avdelingenes gjennomganger av egne forskningsarealer for å finne best mulig løsning for 
gruppering av forskningsarealer. Forutsetningen har vært at arealet for denne aktiviteten i hver 
enhet skal gi en mer effektiv, fleksibel og fremtidsrettet organisering og utforming, men at 
arealet totalt ikke skal økes.  
 
Temagruppen har vært sterkt opptatt av at det vil være svært krevende med ombygging 
samtidig med at det skal foregå eksperimentell aktivitet, flytting av eksperimentelle aktiviteter 
internt i byggene og flytting av funksjoner midlertidig til andre bygg. På grunn av pågående 
forskningsprosjekter og nye prosjektsøknader er det presisert at planene for NGHS må være 
klare minimum to år på forhånd. For enkelte større, langvarige prosjekter med store 
forpliktelser, er det avgjørende å finne gode løsninger for kontinuerlig drift gjennom det meste 
av byggeperioden.   
 
Arbeidsplassarealet i de tre byggene er beskrevet som overordnede føringer. I neste fase, etter 
gjennomført KVU og fastlagt innplassering i de enkelte byggene, vil det bli en omfattende 
brukermedvirkningsprosess for arbeidsplasskonsept på alle institutt/avdelinger. Dette vil gi en 
større detaljering og mer tilpasninger til de enkelte enhetenes behov.  
Forutsetningene for arbeidsplassarealet er Statens arealnorm og UIB sine prinsipp for 
arbeidsplass i tillegg til Arbeidsmiljøloven og annet lovverk. 
 
I prosjektet er det et mål at utearealet på Nygårdshøyden sør fremstår som helhetlig, 
identitetsskapende, sammenbindende, grønt, trygt og attraktivt. Forbindelse til Nygårdsparken 
og MN-fakultetets arealer på Marineholmen må styrkes ved at Allmenningen etableres også 
utendørs som en storgate og gangtrase. Det påpekes også at forbindelse fra Realfagbygget til 
Nygårdsparken forbedres og det anbefales å få på plass identitetsmarkører og identitetsareal 
som kan bidra til helhetlig opplevelse på tvers av bygg og utearealer, og samtidig ivareta behov 
for eksponering og studenttilhørighet. 
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B RAMMEVILKÅR – TOMT OG MYNDIGHETER 

B0 GENERELT/BAKGRUNN 

B0.1 Generelt 

Dette kapittelet beskriver overordnede rammebetingelser som har betydning for 
funksjonsprogrammet:  

• Offentlige bestemmelser og planforhold 
• Tomt og infrastruktur 
• Kulturminnevern og eksisterende bygg 
• Miljø og bærekraft  
• Sikkerhet  
• Universell utforming 

B0.2 Lokalisering – situasjon - kontekst 

Prosjektet omfatter Allégaten 41, 55 og 66, og ligger på Nygårdshøyden i Bergen. Eksisterende bygg 
på tomten er bl.a. Realfagbygget, Fysikkbygget, Auditorium med flere. Prosjektet omhandler 
gårdsnummer 164 og bruksnummer 726 m.fl. Sentrale grunneiere i området er Universitetet i 
Bergen. Tomteområdet er ca. 46 dekar. Området ligger plassert i Bergen sentrum i bymessig 
kontekst. Området er en del av eldre sentrum i Bergen, og ligger lokalisert på en høyde i sørlig del 
av sentrum.  
 
Bebyggelsen har i dag ulik utforming og utnyttelse. Realfagbygget dominerer området, i tillegg til 
Fysikkbygget.  
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Kartutsnitt  

B0.3 Strøkkarakter, omgivelser, byform 

Strøket er karakterisert av tett bebyggelse med mange mindre og eldre bygg i tilstøtende tomter, 
parklandskapet i sørvest med store trær og de store universitetsbyggene på høydedraget. Mot sør 
ligger nyere bebyggelse mot sjøkanten. 
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B1 OFFENTLIGE BESTEMMELSER 

B1.1 Generelt 

Nygårdshøyden sør er delvis regulert etter plan- og bygningsloven § 12-3, detaljregulering, og 
helhetlig regulert etter plan- og bygningsloven §11-6, Kommuneplanens arealdel. Bergen kommune 
er planmyndighet og har det overordnede ansvaret for planprosesser.  

B1.2 Lovverk og forskrifter 

Relevante lovverk kan være følgende:  
• Plan- og bygningsloven   
• Energiloven 
• Matloven 

Forskrifter om næringsmiddelhygiene og om internkontroll.  
• Vegloven 
• Forurensningsloven 
• Kulturminneloven 
• Naturmangfoldsloven 
• Lov om universiteter og høyskoler 
• Arbeidsmiljøloven inkl. forskrifter 
• Lov om strålevern og bruk av stråling 
• Brann- og eksplosjonsvernloven 

B1.3 Kommuneplan/kommunedelplan 

Området er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, Byfortettingssone, BY1, i Kommuneplanens 
arealdel 2018-2030. Områder er i tillegg omfattet av flere hensynssoner, herunder: 

• Krav vedrørende infrastruktur, Konsesjonsområde fjernvarme Flesland-Sentrum, H410_1 
• Bevaring kulturmiljø, Historisk sentrum, H570_7 
• Bevaring kulturmiljø, universitetsområdet, H570_2 
• Gul støysone, Helikopterstøy - Nygårdstangen - gul sone, H220_10 
• Annen fare, luftkvalitet – gul sone, H390_2 

B1.4 Uregulert del av Nygårdshøyden sør 

Realfagbygget er ikke regulert.  

Generelt vil det kreves reguleringsplan i alle saker hvor det er behov for offentlighet og 
medvirkning. Rehabilitering av byggene på Nygårdshøyden kan antas å være av offentlig interesse, 
og det kan derfor antas at også Realfagbygget må reguleres i videre arbeid. 

Tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a, d, g, k og l skal inngå i reguleringsplan vedtatt med hjemmel i plan 
og bygningsloven av 1985 eller nyere. I praksis betyr dette at dersom følgende tiltak gjennomføres i 
området på Nygårdshøyden vil dette kreve regulering:  

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon 
eller anlegg 

d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av 
tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a 

g) oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som 
medfører fravikelse av bolig 

k) vesentlig terrenginngrep 

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 

For å sikre sammenhengende bygulv, gode utearealer og felles kommunikasjon mellom byggene, 
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anbefales det at regulering av Realfagbygget også inkluderer deler av tidligere regulert område ved 
Energiteknologibygget og Fysikkbygget, samt deler av Nygårdsparken og kommunikasjon mot 
Marineholmen.  

B1.5 Reguleringsplan for Energiteknologibygget Allégaten 

Det er kun deler av planområdet som er detaljregulert, Fysikkbygget, nybygg og rivning av 
eksisterende Auditoriumsbygg. Realfagbygget er ikke detaljregulert. Det er høy sannsynlighet for 
behov for ny regulering av Realfagbygget, og som nevnt i kapittel B2.1 anbefales det i så tilfelle å 
inkludere deler av området som tidligere er regulert under planid: 4601_64170000, 
Energiteknologibygget Allégaten. 
 
Reguleringsplan for Energiteknologibygget Allégaten.   
Stadfesta 28.05.2020, planid: 4601_64170000, Bergen kommune, saksnummer 2013/38995.  
 

 
Utsnitt plankart 
 

B.1.5.1 Arealbruk og reguleringsformål 
 
Planens hovedformål er offentlig og privat undervisning og forskning. Formålet inkluderer 
undervisning, fellesfunksjoner, administrasjon, kontorer, laboratorier, forskning og næringsutvikling 
tilknyttet aktiviteten, samt publikumsrettet virksomhet innen de fagfelt som har aktivitet i byggene.  

B.1.5.2 Byggegrenser 
Byggegrenser er satt i formålsgrenser i plankart og fastsetter plassering av bebyggelse over bakken. 
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B.1.5.3 Arealoppgave 
Arealoppgave vertikalnivå 2 
 
Formål etter PBL §12-5 Sosi Areal daa 
Nr1. Bebyggelse og anlegg  27,2 
Boligbebyggelse, B 1110 2,0 
Blokkbebyggelse, BBB (studentboliger) 1113 0,6 
Undervisning/forskning, o_BU 1162 24,3 

O_BU1, Entek-bygget  3,5 
O_BU2, Forskerplassen  3,2 

O_BU3, Bjørn Trumpys hus/Fysikkbygget  3,3 
O_BU4, Geofysen  12,1 

O_BU5, Del av realfagbyggets uteareal  202 
Andre typer bebyggelse og anlegg, BAB (inngang tilfluktsrom) 1500 0,03 
Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  5,4 
Veg, f_SV1 2010 0,15 
Kjøreveg, o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3 2011 1,8 
Fortau, o_SF1-o_SF6 2012 1,0 
Gatetun/Gågate, o_SGT 2014 1,7 
Gang-/Sykkelveg, o_SGS 2015 0,46 
Gangveg/Gangareal, o_SG 2016 0,1 
Annen veggrunn, grøntareal, SVG 2019 0,1 
Nr3. Grønnstruktur  2,1 
Park, o_GP1, trekanttomten 3050 0,75 
Park o_GP2, Nygårdsparken 3050 1,9 
Totalt vertikalnivå 2  32,2 
Andre formål/Hensynssone §11-8, jf. §12-6/Bestemmelsesområder 
§12-7 

  

Sikringssone frisikt, H140 140 0,04 
Bevaring kulturmiljø, H570_1-H570_5 570 12,9 
Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1-3 730 8,4 
Bestemmelsesområde #1-4  5,04 
 
Arealoppgave vertikalnivå 1 
Formål etter PBL §12-5 Sosi Areal daa 
Nr1. Bebyggelse og anlegg  0,8 
Undervisning/forskning, o_BU6 (del av Entek-bygget) 1162 0,8 
Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  5,4 
Trase for jernbane, O_STJ 2021 1,4 
Annen banegrunn, tekniske anlegg, o_SBT1-o_SBT2 2028 7,2 
Andre formål/Hensynssone §11-8, jf. §12-6/Bestemmelsesområder 
§12-7 

  

Sikringssone tunnel, H190 190 5,9 
Bestemmelsesområde #5  0,4 
 

B.1.5.4 Utnyttingsgrad 
Det tillates ikke endring av utnyttelsesgrad for Boligbebyggelse, B. 
 
Utnyttelsesgrad for blokkbebyggelse, BBB, er basert på skisseprosjekt for studentboliger. Maksimal 
tillatt %BRA = 345 %.  
 
Utnyttelsesgrad for O_BU1, Entek-bygget, tar utgangspunkt i skisseprosjekt. Tillatt maksimal % BRA 
= 612 %, inkludert atrium og innskutt etasje i kjeller.  
 
Utnyttelsesgrad for O_BU3, Bjørn Trumpys hus/Fysikkbygget, tar utgangspunkt i eksisterende 
bruttoareal oppgitt av UiB ved eiendomsavdelingen. Tillatt maksimal % BRA = 284 %.  
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B.1.5.5 Gesimshøyde 
Maksimalt tillatt byggehøyde er angitt i kotehøyder i plankart, og er høyest mot Fosswinckels gate, 
og lavest mot Johannes Bruuns gate.  
 

B.1.5.6 Tilkomst og parkering 
Tilkomst til området skjer via eksisterende og nytt gatenett, og Allégaten og Fosswinckels gate er 
forutsatt opprettholdt som kjøreveg til Nygårdshøyden sør.  
 
Parkeringsnorm fra tidligere KPA hadde ingen krav til parkering for bil for universitetsformål i 
sentrum. Parkering tilrettelagt for funksjonshemmede skal tilrettelegges for og lokaliseres i henhold 
til krav om universell utforming.  
 
Sykkelparkering generelt: 
• Det skal etableres minimum 45 parkeringsplasser for sykkel per 30 årsverk.  
• Utendørs sykkelparkering skal gi mulighet for å låse sykler til en fast installasjon.  
 
Sykkelparkering for Allégaten 64: 
Det skal etableres minst 200 innendørs sykkelparkeringsplasser i underetasje med tilkomst fra 
Johannes Bruns gate. Det skal etableres garderobetilbud i tilknytning til innendørs sykkelparkering 
som skal inkludere dusj, garderobeskap og plass for å tørke klær og utstyr 
 

B1.6 Fortidsminner/kulturhistoriske hensyn/bygningsvern 

Realfagbygget 
Vernestatus: Forskriftsfredet 
 
Formålet med fredningen er å sikre Realfagbygget som et viktig formålsbygg for 
universitetsanlegget på Nygårdshøyden. Formålet er videre å sikre anleggets arkitektoniske verdi 
som et av de mest betydelige bygninger i norsk etterkrigsmodernisme. Fredningen skal sikre 
bygningen samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. 
Bygningen er formålsbygd for Universitetet i Bergen. Realfagbygget er et monumentalbygg hvor alle 
funksjoner er samlet i ett bygg. Det var et tidstypisk idéal for undervisnings-/offentlig byggeri; å 
samle flere funksjoner under ett tak. Arkitekt Harald Ramm Østgaard tegnet bygget i 
etterkrigsmodernisme også kalt "brutalisme". Bygningen er bygget opp av moduler i betong med 
store raster i fasadene. Realfagbygget var en av landets største enkeltstående bygninger da det sto 
ferdig i 1977. 
Kilde; Askeladden, Riksantikvaren 
 

  
  
 
Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus og Auditoriebygget  
Bygningene har ingen vernestatus. 
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Geofysen  
Vernestatus: Forskriftsfredet med 5 ulike vedtak, deriblant van der Graaff generatoren fra 1950, 
som er lokalisert mellom Geofysen og tomten for nybygget i Allégaten 64. 
 
Formål: Formålet med fredningen er å sikre Geofysisk institutt som et kulturhistorisk og 
arkitekturhistorisk viktig anlegg, og som et viktig ledd i etableringen og utviklingen av Universitetet i 
Bergen. 
Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske 
verdier knyttet til anlegget som helhet. 
Kilde; Askeladden, Riksantikvaren 

 
Geofysisk institutt / Geofysen. Bilde hentet fra uib.no. Foto/ill.: Magnus Vabø 
 
Nygårdsparken 
Vernestatus: Kommunalt listeført 
Nygårdsparken ble åpnet i 1885 og overtatt av Bergen kommune i 1947. 
Parken er et unikt eksempel på Engelsk landskapsstil med myke buer og romantisk havetradisjon, 
tegnet av den danske gartneren S. Lund Leiberg. 
Bergensutstillingen i 1898 ble en milepæl for byen og plasserte Bergen og Norge på verdenskartet. 
Utstillingen ble holdt i parken med 2.619 utstillere og var åpen for hele byens befolkning.  
Utstillingene var næringslivets fester, og i bunnen lå en klippefast fremskrittstro, der visjonen om en 
lykkelig fremtid for alle nasjoner gjennomsyret feiringen av tidens tekniske og vitenskapelige 
fremskritt.  
Kilder: Doktorgradsstipendiat, IKK, Universitetet i Bergen, Peder Figenbaum.  
Biblioteksjef Trine Kolderup Flaten 
 

  
Fotografi skapt av Widerøe's Flyveselskap A/S ved Vilhelm 
Skappel, Arkivkilde: Marcus, UIB 

Kilde:  Bergenskart.no, historiske kart fra 1910 

 

https://marcus.uib.no/instance/company/74f59755-f4fd-41c2-a3d5-3d7fcdac40c8
https://marcus.uib.no/instance/person/6c229850-630f-4a1e-bc38-3b1e49c155f9
https://marcus.uib.no/instance/person/6c229850-630f-4a1e-bc38-3b1e49c155f9


UNIVERSITETET I BERGEN – NYGÅRDSHØYDEN SØR – ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM  
 
 

HTTPS://RAMBOLL.SHAREPOINT.com/sites/uibnygrdshydensrnghs/shared documents/general/uib nghs rom-og funksjonsprogram.docx side 25 
 
 

Bildet over viser hvordan villaene på tomten til Realfagsbygget har direkte henvendelse og tilgang til 
parken. Bygningene ligger intergret i parkdraget opp mot Geofysen. 
Kartet viser at parken har mange små stikkveier og henvendelser fra husrekken der Realfagbygget 
ligger i dag. 
 
Reguleringsbestemmelsene - Arealplan-ID 4601_64170000, se også punkt B 1.4.  
Planen detaljregulerer flere hensynssoner. Det påpekes i bestemmelsene at fredningsobjekter skal 
bevares, men samtidig gis det åpning for endringer, som eksempelvis støyskjerming.  I paragraf 
4.2.1 åpnes det opp for å forsterke forbindelsen mellom Realfagsbygget og Nygårdsparken.  

B1.7 Tilfluktsrom 

Eksisterende tilfluktsrom i Realfagbygget og i Fysikkbygget forutsettes å opprettholdes uendret. Det 
planlegges ikke nye tilfluktsrom. I tilfluktsrommet i Fysikkbygget ble det innvilget dispensasjon fra 
DSB på bl.a. hulltaking for tilpasninger til installasjoner for eksperimentelt utstyr.  
 
 

B1.8 Myndighetsbehandling 

 
Punktene under er ikke uttømmende, men tar for seg viktige prosesser som må gjennomføres for å 
ivareta krav i planprosess, søknad om rammetillatelse og andre offentlige bestemmelser som vil gi 
føringer i prosjektet. 
 
Søknad om rammetillatelse 
Avklaringer i forhold til videre planprosess vil gi viktige føringer for hvordan søknad om 
rammetillatelse kan utarbeides. Søknader deles i hovedregel opp etter gård-og bruksnummer, men 
det vil ikke være hensiktsmessig for prosjektet da eksempelvis realfagbygget går over flere gårds og 
bruksnummer. Tidlig i prosjektet må det utarbeides en plan som vil gi en ryddig søknadsprosess og 
muligheter for fornuftige igangsettingstillatelser. En tidlig dialog med kommunen om prosess og 
antall søknader anbefales for å gi prosjektet gode rammer for myndighetshåndtering. 
 
Landskapsplan 
Det skal utarbeides en detaljert landskapsplan for de berørte områdene. Landskapsplanen kan enten 
være en del av søknad om rammetillatelse eller som del av en planprosess. Landskapsplanen skal 
godkjennes av Bymiljøetaten og antikvariske myndigheter. 
Det skal legges vekt på å sikre et helhetlig preg på bygulvet, samt trafikksikkerhet. 
Landskapsplanen skal redegjøre for plassering av bygg, parkering og sykkelparkering, samt plass for 
avfallshåndtering jf. Renovasjonsteknisk plan. Landskapsplanen skal vise hvordan arealene skal 
detaljeres og møbleres, inkludert dekke, materialvalg, belysning og vegetasjonsbruk. Videre skal 
landskapsplanen vise utforming og opparbeiding av terreng, kotehøyder og hvordan forskjeller i 
høydenivå tas opp. Sammen med landskapsplanen skal det leveres skriftlig redegjørelse som viser 
hvordan bestemmelsenes krav er tenkt oppfylt.  
 
Støykrav 
Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for at nye bygninger tilfredsstiller krav til støy 
det skal blant annet dokumenteres tilfredsstillende kvalitet i fasader. 
 
VA-krav. 
Prosjektet dekker et område med både regulert og uregulert areal. I det videre prosjektet må 
prosessen i forhold til VA krav avklares. Det er laget en VA-rammeplan datert 21.06.2019. som følge 
av nye reguleringsplan.  Det ligger en usikkerhet i om prosjektet vil utløse krav om en utvidet VA-
rammeplan eller en enklere søknadsprosess hos VA- etaten i Bergen Kommune.  
Prosjektet vil blant annet kunne medføre endringer i terrenghøyder over eksisterende vann- og 
avløpsledninger, endret overvannshåndtering, endring i krav om fellutskillere og oljeutskillere. 
Prosjektets miljø-målsettinger vil også kunne påvirke VA-krav i prosjektet. Før det kan søkes om 
rammetillatelse for prosjektet må det innhentes Forhåndsuttalelse fra VA-etaten. 
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Miljøkartlegging 
Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge en miljøkartlegging av bygg som skal rives og av 
forurensning av grunnen, samt en plan for tiltak. Tiltaksplanen skal blant annet inneholde oversikt 
over utførte undersøkelser, en vurdering av risiko for forurensningsspredning både i forbindelse med 
arbeid og fremtidig arealbruk, samt forslag til dokumentasjon på utført arbeid. Rapporten forurenset 
grunn og miljøkartlegging av bygg datert 19.01.15 skal være retningsgivende for 
miljøkartleggingen. Før det gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge tiltaksplan for 
massehåndtering og deponering. Deponering av masser skal skje i godkjent mottak.  
 
Energi 
Ved søknad om rammetillatelse skal det leveres klimagassregnskap og redegjørelse for tiltakets 
energibruk. Alle nye bygg, anlegg og hovedombygginger skal knyttes til fjernvarmenett. Det kan gis 
unntak fra tilknytning til fjernvarme dersom nullutslippsløsninger er vurdert og utbygger kan 
dokumentere at byggverk har energiløsninger som er bedre ut fra et samlet miljømessig, 
energimessig og samfunnsøkonomisk perspektiv.  
 
Vernemyndigheter 
NGHS Prosjektet beskriver en rekke forhold som vil kunne utfordre de gjeldende vernevedtak, 
fredningsvedtak og hensynssoner. Å få avklart ulike problemstillinger bør prioriteres tidlig i det 
videre prosjektet.  Aktuelle myndigheter prosjektet må involvere eller ha en prosess med kan være 
Riksantikvaren, Byantikvar, Byarkitekt og seksjon for kulturarv i Vestland (tidligere 
Fylkeskonservator). 
 
Mattilsynet -kantiner/kafedrift 
Sammen driver UIB sine kantiner og spisesteder. Registrering av nye spisesteder hos Mattilsynet, 
utforming av spisestedene og støttefunksjoner, matprosess, må i den videre prosjekteringen utvikles 
i samarbeid med Sammen. Det anbefales at Mattilsynet involveres tidlig i prosessen for å unngå at 
tilsyn av de ferdige lokalene fører til pålegg om endringer. 
 
Skjenkeløyve 
Studentenes Integrerbar har skjenkeløyve per i dag. Det må avklares med Bergen Kommune om 
tillatelsen kan endres/ videreføres i det nye prosjektet eller om det må søkes om nytt skjenkeløyve 
til ny studentbar. Det må også avklares om det er behov for flere skjenkeløyver. 
 
Arbeidstilsynet 
Før det kan søkes om rammetillatelse for prosjektet må det innhentes Samtykke fra Arbeidstilsynet 
som dokumenterer at krav i henhold til Arbeidsmiljøloven er ivaretatt. 
Søknaden skal blant annet dokumentere at det har vært gjennomført en tilfredsstillende 
brukerprosess. 
 
 

B2 TOMT 

B2.1 Generelt 

Tomt for prosjektet strekker seg over tomtene til de tre eksisterende byggene Realfagbygget, 
Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus og Auditoriebygget, som skal rives og erstattes av nybygg 
Allégaten 64.  
 
Realfagbygget består av 6 bruksnummer under gnr. 164: 713, 549, 548, 715, 725 og 721. Samlet 
areal er på ca. 10 940m2. 
 
Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus har gnr. 164/ bnr. 726 og et tomteareal på ca. 5 580m2. 
 
Allégaten 64 har tomt som består av flere bruksnummer under gnr. 164: 727, 729, 730, 731 og 732 
samt deler av bnr. 1331, 1343 og 1344. Samlet areal er på ca. 3 550m2. 
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Totalt er dermed prosjektets tomteareal ca. 20 070m2. 
 
Allégaten er kommunal vei og har gnr.:164 og bruksnummer 682.  Gavlen i nordøstfløyen i 
Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus er bygget inn i dette arealet. Bergenskart.no beskriver at grenser 
kan være unøyaktig. 
 
Adresser Allégaten 41, Allégaten 55 og Allégaten 64. Tomteeier er Universitetet i Bergen. 
 
MN-fakultetet holder til i flere bygg utover dette prosjektet: 
Geofysen med adresse Allégaten 70, Jahnebakken 3 og 5, bygningen deler tomt med nybygget i 
Allégaten gaten 64: bruksnummer 732. 
 
På Marineholmen holder MN-fakultet til i 2 bygninger fremdeles med 164 som gårdsnummer. 
Høyteknologisenteret i Bergen også kalt HIB har adresse Thormøhlensgate bnr.: 1364 og 354. 
Bioblokken har adresse Thormøhlensgate 53A og 53B, bnr.: 1458 og 1443. 
UIB eier det meste av bygningsmassen i de to byggene, GC Rieber eier tre mindre seksjoner. 
 

 

B2.2 Tilkomst og parkering 

Tilkomst til området skjer via eksisterende og nytt gatenett, og Allégaten og Fosswinckelsgate er 
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forutsatt opprettholdt som kjøreveg til Nygårdshøyden sør. Reguleringsplan for 
Energiteknologibygget forutsetter enkelte parkeringsplasser i Jahnebakken videreført, samt HC-
parkering i delområde foran Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus. Det tillates også parkering for drift og 
sikring i området rundt Geofysen. 
 
Parkering skjer i dag i stor grad på Forskerplassen og i gaterom. Det er forventet at 
overflateparkering vil reduseres i videre utvikling av prosjektet. Det er flere sykkelparkeringsanlegg 
på campus, deriblant innendørs sykkelparkering i kjelleretasje i Realfagsbygget og et 
sykkelparkeringshus ved adkomsten til Fysikkbygget. 

B2.3 Natur, landskap og omgivelser  

Området er lokalisert lengst sør på Nygårdshøyden, et langstrakt høydedrag som danner fysisk og 
visuelt skille mellom det lavereliggende bygulvet i sentrum og bebyggelsen langs Puddefjorden. 
Bratte gater mot byen gjør at avstanden fra bykjernen til universitetsområdet oppleves som lenger 
fysisk og visuelt. Fra bygulvet er Nygårdshøydens silhuett en tydelig og svært synlig avgrensning. 
Silhuetten skapes av en blanding av bebyggelse og store trær, vegetasjon i høyereliggende deler av 
Nygårdsparken, og vurderes som svært verdifull. De rettlinjede gatene, Allégaten og 
Fosswinckelsgate, danner viktig siktlinjer i området. Fra Realfagbyggets fredede uteanlegg er det 
utsikt mot Fjellsiden, Fløyen og Ulriken, mens både den fysiske og visuelle kontakten med 
Nygårdsparken er mer eller mindre stengt.  

B2.4 Ytre miljøfaktorer (termisk påvirkning, støy, forurensning og luftstrekk) 

Tomtene ligger i nær tilknytning til hovedvegsystemet på Nygårdstangen og til Nygårdsgaten med 
bybanen. Støy kommer derfor i hovedsak fra vegtrafikk med innfartsårene E16 og E39 som 
dominerende støykilder, og støy fra bybanen og lokal trafikk er underordnet.  

B2.5 Klimatiske forhold 

Det er ca. 12 meter høydeforskjell mellom Forskerparken og plassen der diagonalen møter 
Nygårdsgaten, og det kan derfor forventes trekk og nedtrekk av forurenset luft et stykke opp i gaten 
ved vind fra sør-sørøst. I sonen der diagonalen møter Nygårdsgaten kan det også forventes 
vindforsterkning da to gater møtes. På forskerplassen forventes det gode forhold både med hensyn 
til mye sol og lite vind.  

B2.6 Rekreasjon/uteopphold (lek, opphold, utsikt, sol/skygge) 

Utearealene i området knytter seg i dag i stor grad til bruk av Nygårdsparken, samt forskerplassen 
og utearealer rundt Realfagbygget. Fremtidig uteareal vil i tillegg inkludere Diagonalen, et nytt 
gaterom som binder bybanestoppet i Nygårdsgaten sammen med Allégaten. Innenfor 
universitetsområdet er de fleste harde flater tatt i bruk til bilparkering.  

B2.7 Grunnforhold (evt. geotekniske undersøkelser, rasfare, forurensning i 
grunnen, radon)  

Fylkeskommunens aktsomhetsregister viser ingen definert grunnforurensning eller fare for Radon.  

B2.8 Kommunaltekniske forhold/forsyning/kapasitet  

Vann og avløpsløsninger er definert i VA-rammeplan datert 21.06.2019. se punkt B1.7. 

B2.9 El-forsyning og energibruk 

 
Kapasitet trafo i eksisterende bygg må vurderes nærmere i videre prosjektering, samt sees i 
sammenheng med klimagassregnskap.  
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B2.10 Varmeanlegg  

 
Nye bygg i området skal tilknyttes fjernvarme, og for øvrig innfri energikrav i Teknisk forskrift 
(TEK17) kapittel 14.  

B2.11 Forurensing/belastning fra ytre miljø (støy mv.) 

Deler av bebyggelsen ligger innenfor gul støysone.  Luftforurensing kan til tider være moderat til 
høy og varierer med vær og årstid. 
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B3  BYGNING (eksisterende bygninger) 

B3.1 Generelt  

 
Prosjektet omfatter følgende eksisterende bygninger: 

• Realfagbygget, byggeår 1977 BTA 47.000m2 inklusiv parkeringsgarasje. 
• Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus, byggeår ca.1969, BTA 9.300m2 
• Auditoriebygget, byggeår ca. 1969, BTA 2.000m2. Bygget skal rives. 

 
Totalareal på de to byggene som skal beholdes er BTA 56.300m2 
 
Prosjektet omfatter storparten av arealene som utgjør Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
men har stor sammenheng med fakultetets øvrige bygninger, utearealer og funksjoner som må 
ivaretas og utvikles videre også i de neste fasene av prosjektet. 
 

B3.2 Realfagbygget 

 
Adresse: Allégaten 41 BTA 47.000m2 inklusiv parkeringsgarasje - Ombygging 
 
Realfagbygget ble ferdigstilt i 1977, og er tegnet av arkitekt Harald Ramm Østegaard. Bygget var 
lenge Norges største enkeltstående bygg.  
 

 
Flyfoto sett mot sør. Kilde Gule sider. 

Organisering 
Realfagbygget er 163 meter langt og 43 meter bredt. Det er 7 etasjer, hvorav to er underetasjer 
som ligger delvis under terreng. Bygget har fire indre lysgårder som starter i 2. etasje. Ved 
lysgårdene og midt i bygget er det trappekjerner med heis.   
 
Midt i bygget i 1-3.etasje er det et større vrimleareal/sentralhall med fellesareal og kantine. En 
betongrampe forbinder sentralhallen sammen.  
 
Kjelleretasjen har innkjørsel fra Allégaten, og består av større magasiner, parkeringsplasser, 
drift/tekniske rom og enkelte laboratorier.  
 

https://www.uib.no/nb/matnat
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Hovedinngangen ligger i sør mot Bjørn Trumpys bygg/Fysikkbygget. I tillegg er det inngang mot 
Allégaten via rampe og trapper som leder opp fra gateplan. Mot Nygårdsparken er det en inngang til 
sentralhallen.  
 
Bygget er vesentlig dypere enn det som anbefales for et effektivt kontorbygg i dag, noe som gjør at 
enkelte deler av bygget kan ha problemer med å tilfredsstille dagslyskrav.  
 
 

 
1. etasje Realfagsbygget 

 

 
2. etasje Realfagsbygget 

 
Utforming, materialbruk, spesielle karaktertrekk i arkitekturen 
Realfagbygget er et viktig monumentalbygg for Universitetet i Bergen som ble reist for å samle 
mange funksjoner i ett og samme bygg. Det er regnet som et godt eksempel på brutalisme og viktig 
modernistisk arkitektur. 
 
Bygget er forskriftsfredet. Formål med fredningen er å sikre bygget som et viktig funksjonsbygg for 
universitetsanlegget på Nygårdshøyden, og de arkitektoniske kvalitetene ved bygget. Fredningen 
omfatter eksteriør, deler av interiøret og utomhusanlegget. 
 
Mot Allégaten og ved gavlveggene er det en en-etasjes høy terrasse. Formålet med denne var å 
bidra til at Nygårdsparken ble trukket ned og rundt bygget. Utomhusanlegget er tegnet av 
landskapsarkitekt Endre Vik. På begge sidene av bygget er det trappeforbindelser mellom Allégaten 
og Nygårdsparken.  
 
Dominerende materialbruk innvendig er betong som delvis er kledd med stål i bærende søyler, 
kvadratisk teglstein, glassbyggestein, kermaisk gulvfliser og akustisk spilehimling i tak. De synlige 
konstruksjonene er viktige arkitektoniske elementer i interiørene og for det arkitektoniske uttrykket.  
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Bilder fra Forvaltningsplanen UiB 10197 

 
Konstruksjon 
Bygget har en tydelig struktur med betongsøyler og rutenett av betong i himling. Betongsøylene står 
i et aksesystem på 6 x 9 meter. I hver akse er det fire søyler som sammen utgjør en søyle som i 
tillegg til bæring rommer tekniske installasjoner. Mellomrommet mellom søylene er kledd i rustfritt 
stål. 
 
Bygget er fundamentert på fjell. Gulv på grunn og konstruktive dekker er av betong. Gulvoverflater 
er av keramisk flis i vrimleområder og linoleumsbelegg i undervisningsrom og kontor.  
 
De er få bærende innervegger. Disse er ofte knyttet til heiser, trapper og bidrar trolig til avstiving av 
bygget. Lettvegger av ulike materialer fyller inn mellom de eksponerte bærende konstruksjonene. 
 
Vegglivet er bygget opp av to sjikt. Innerst er den isolerte veggen med tette brystninger i betong og 
horisontale vindusstriper med karmer i aluminium. Det ytre sjiktet består av selvbærende 
utenpåliggende raster av prefabrikkert stående lameller og liggende elementer i naturbetong.   
 
Yttertaket består av støpt dekke med oppbygget luftet trekonstruksjon med oppbygget fall. Taket er 
tekket med papp.  
 
Ventilasjonsanlegg, elforsyning/-fordeling, andre anlegg 
Tekniske føringer er planlagt som en integrert del av byggets arkitektur. Søylene inneholder 
tekniske føringer og skaper fleksibilitet for ulike planløsninger.  
 
Tekniske anlegg er over 50 år, har passert teknisk levealder og er underdimensjonert.  
 
Universell utforming 
Det ble i 2014 gjennomført en kartlegging av Realfagbygget med tanke på universell utforming. 
Realfagbygget hadde da utfordringer for fremkommelighet i atkomstveier til bygget for personer 
med bevegelseshemninger, særlig knyttet til lite tilfredsstillende belysning og taktil merking, men 
også noe begrensende fri bredde i døråpninger og åpningskraft.  
 
Brukbarhet 
Planløsning av eksisterende bygg bærer preg av at den er bygd etter en gamle pedagogiske 
modeller og tilpasset gradvis over tid. Bygget er preget av lange korridorer med lite gjennomlys.  
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B3.3 Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus 

Adresse: Allégaten 55 BTA 9300 m2  Ombygging 
 
Bygget ble bygget i 1969 for Institutt for fysikk og teknologi og ble tegnet av arkitekt Atle Urheim. 
Bygget er oppkalt etter fysiker Bjørn Trumpy som var universitetets første rektor og en pioner innen 
sitt fagfelt, men omtales ofte som Fysikkbygget.  
 

 
Flyfoto sett mot øst. Kilde Gule sider. 

Organisering 
Bygget består av to kontor-/laboratoriefløyer (nordfløy og sørfløy) på fem etasjer og et lavere 
midtbygg på 3 etasjer. Bygget har i tillegg en kjelleretasje med tekniske rom, enkelte laber og 
tunnel til Van de Graaff-generatoren. Nordfløyen og sørfløyen har en sentral trapp- og heiskjerne, og 
tekniske rom og enkelte laboratorier i 6. etasje/på taket. I midtbygget er det verksted og større rom 
som kantine, lesesaler og undervisningslaboratorier. Nordfløyen står delvis på søyler og strekker seg 
over Allégaten.  

 

2. etasje Bjørn Trumpys bygg/Fysikkbygget 
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Utforming, materialbruk, spesielle karaktertrekk i arkitekturen 
Fysikkbygget er ikke fredet, men er typisk for sin tid både i uttrykk og byggeteknisk. Bygget er lite 
endret siden oppførelse. 
 
Innvendige overflater er av gjennomgående av høy materialkvalitet. Det er mange vegger med rød 
teglstein, terrazzogulv i trapperom og detaljering med mosaikk rundt heis.  
 
Fasadene består av slemmet tegl og delvis betong. Vinduene er utformet som horisontale 
vindusbånd omrammet av naturbetong.  
 
Konstruksjon 
Byggets hovedbæresystem består av dekker og søyler i betong. Få bærende vegger gir fleksibilitet 
for valg av planløsning. Lav etasjehøyde setter begrensninger for føringsveier og vil gi mange 
vertikale sjakter.  
 
Ventilasjonsanlegg, elforsyning/-fordeling, andre anlegg 
Byggets program stiller store krav til den tekniske infrastrukturen. Det er derfor viktig å fornye og 
utbedre den tekniske infrastrukturen for å skape god fleksibilitet i bygget. 
 
Det er dårlig ventilasjon i bygget, og ventilasjonsanlegget må fornyes. Lav etasjehøyde setter 
begrensinger for løsning. Det elektriske anlegget må vurderes og sannsynligvis fornyes.  
Distribusjonsnettet for gass må også vurderes.  
 
Universell utforming 
UIB gjennomførte en kartlegging i 2014 av Fysikkbygget/ Bjørn Trumpys hus med tanke på 
universell utforming. Ved kartleggingen hadde bygningen mange utfordringer som manglende 
trinnfri adkomst, for smal og bratt rampe ved sideinngang. Det ble avdekket manglende lys- og 
kontrastmerking, oppmerksomhetsfelt, farefelt, trappenesemarkering og feil plassering av kortlesere 
og lysbrytere. Det ble kartlagt avvik ved utforming som gir dårlig fremkommelighet for rullestol i en 
del rom og dører som krever for stor åpningskraft. Rapporten  
 
I dag kan rullestolbrukere kun benytte inngangen i sørfløyen. Hovedinngangen i nordfløyen er ikke 
universelt utformet.  
 
Brukbarhet 
Bygget har få attraktive sosiale soner. Studie- og arbeidsmiljø preges av byggets alder.  
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B3.4 Auditoriebygget 

 
Adresse: Allégaten 66 BTA 2.000m2 Bygget skal rives. 
 
Auditoriebygget er oppført som en paviljong, og er tegnet av Atle Urheim, som også tegnet 
Fysikkbygget. Bygget har to etasjer, og ligger delvis ned i terrenget. Bygget skal rives for å gi plass 
til nybygget Allégaten 64. 
 

 
Flyfoto sett mot øst. Kilde Gule sider. 

 

B3.5 Arealoversikt 

 
Eksisterende bygg har et totalt bruttoareal BTA på 56 640 m2. 
 
Arealfordeling kfr. Tabell under 
 

Etasje 
Realfagbygget 

BTA m2 
Fysikkbygget  

BTA m2 

Auditoriebygget  
BTA m2 
(rives) 

6.etasje   315   
5.etasje 6 570 1 450   
4.etasje 6 455 1 450   
3.etasje 6 465 1 920   
2.etasje 6 090 1 920   
1.etasje 6 670 1 685 1 145 
u.etasje 6 415   890 
kjeller 6 570 630   
 SUM 45 235 9 370 2 035 
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B4 MILJØ OG BÆREKRAFT 

B4.1 Generelt 

UIB skriver på sine nettsider:  
 
Ved UiB arbeides det systematisk med å senke universitetets 
egne klimagassutslipp og nå målsetningen om å bli et 
klimanøytralt universitet innen 2030. 
 
Med 18500 studenter og 4000 ansatte vil tiltak som fremmer 
miljøvennlige jobbreiser samt reiser mellom hjem og 
universitetet, være en viktig bidragsyter på veien mot 
målsetningen. 
 
Universitetet i Bergen har derfor inngått et samarbeid med 
Syklistenes Landsforening og kan 22. september, på verdens 
bilfrie dag, smykke seg med tittelen «Norges første 
sykkelvennlige universitet. (14.09.2021) 
  

B4.2 Miljøambisjoner for Nygårdshøyden Sør 

Klima  
UIB har utarbeidet en detaljert Klimarapport fra 2018  
Rapporten deler arbeidet med å nå CO2-målene i tre kategorier: 

• Direkte utslipp 
• Indirekte utslipp (energirelatert) 
• Andre indirekte utslipp 

EIA har en egen stilling, ENØK-ingeniør som initierer og koordinerer ENØK-tiltak ved avdelingen og 
UiB, veiledning i drift, i prosjekt og rapportering. 
 
BREEAM Sertifisering 
Eksisterende bygninger skal oppnå BREEAM In-Use 
Nye bygg skal oppnå BREEAM excellence 

B4.3 Blågrønne strukturer – overvann og biologisk mangfold 

Prosjektet ligger i et område av stor betydning for rekreasjon og sammenhengende grønne 
strukturer- byrom og økologiske korridorer. Prosjektet innebærer viktig kontakt med vann som i 
overvannshåndtering, utendørs tanker i læring og forskning, kontakten med Puddefjorden og Store 
Lungegårdsvannet og dammene i Nygårdsparken. 
Det ligger store muligheter i å styrke og bygge videre på disse blågrønne strukturene og kvalitetene. 
Viser også til den historiske sammenhengen se kap B1.5.  

B4.4 Miljøkrav i plankrav mv. 

 
Bergen Kommuneplanens Arealdel 2018 – 2030 
Utdrag fra bestemmelsene: 
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Temakart for sammenhengende blågrønne strukturer er en del av Kommuneplanens arealdel 2018: 
 
Byutvikling og fortetting gir både utfordringer og unike muligheter for å skape sammenhengende blågrønne 
strukturer i Bergen.  
Sammenhengende grønnstruktur gir rom for byøkologi, ivaretar økosystemtjenester og gir rom for lek og 
rekreasjon. For å lykkes med dette må det legges til rette for flerfunksjonelle blågrønne strukturer i den tette 
byen. Åpne vassdrag, parker og trær skal styrke den blågrønne infrastrukturen inne i fortettingsområdene og er 
viktige for å gjøre byen attraktiv. 
 
Kommunedelplan Bergenhus sentrum, 4601_15780000, vedtaksdato 10.12.2001 
Utdrag bestemmelser fra planen: 
 
Verneverdi  
Ved søknad om istandsetting eller endring av verneverdig bygning, anlegg eller miljø kan kommunen stille krav 
om antikvarisk dokumentasjon, med oppmåling, fotoregistrering og datering, og eventuelt undersøkelse av 
bygningsdeler, materialer, overflater m.m. 
 
2.4 Vegetasjonsskader i byggeperioden Byggevirksomhet skal ikke skade eksisterende vegetasjon. Store trær 

og annen vegetasjon som må fjernes eller blir skadet av anleggs- og byggevirksomhet skal erstattes med 
nye 

 
Se også andre bestemmelser beskrevet i punkt B1.7. 
 

B5 SIKKERHET 

B5.1 Generelt 

Sikkerhet har ikke vært eget tema i arbeidet med rom- og funksjonsprogram men vil bli ivaretatt i 
senere faser.  
 
Prosjektet bør vurdere å utføre sikkerhetsvurderinger etter Norsk standard NS 5834 
Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i 
bygg, anlegg og eiendom. Standarden definerer en rekke sikkerhetsleveranser, og foreslår når i 
byggeprosjektet man bør gjennomføre disse. 
 
Forskjellen mellom tiltak innenfor kategoriene sikring og trygghet er at formålet med sikringstiltak er 
å beskytte verdier (liv og helse, gjenstander, penger, omdømme, operativ evne, med mer) mot en 
trusselaktør som, gjennom en aktiv handling, forsøker å overta, endre eller ødelegge disse verdiene.  
 
Formålet med trygghetstiltak er å beskytte de samme verdiene mot ulykker og uhell som kan 
utløses av blant annet feil og mangler, samt naturlige forhold. 
 
Både sikkerhet («safety») og sikring («security») er begrep som bør være en del av vurderingene 
når forebyggende tiltak skal planlegges og beredskap skal dimensjoneres. 
 
Sikring dekker hendelser som skyldes planlagte handlinger som innbrudd, sabotasje og tyveri – 
fysisk eller via IKT-systemer.  
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B6 UNIVERSELL UTFORMING 
 

B6.1 Generelt 

Kravene til universell utforming er blant annet er nedfelt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
(dtl) og plan- og bygningsloven (pbl). 
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens formål er å bidra til nedbygging av samfunnsskapte 
funksjonshemmende barrierer og å hindre at nye skapes. Offentlige virksomheter pålegges gjennom 
loven å arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Videre 
heter det i plan- og bygningslovens formål at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i 
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
 
Det overordnede målet med universell utforming som formgivningsprinsipp er et tverrpolitisk 
forankret mål om å sikre samfunnsdeltakelse på alle arenaer for personer med 
funksjonsnedsettelser. Avveining av mange hensyn og systematisk arbeid med komplekse 
problemstillinger må til for å oppfylle forpliktelsene på en god måte. Byggeteknisk forskrift med 
veiledning angir minimumskravene til universell utforming for forhold som lar seg beskrive gjennom 
detaljkrav. Kjennskap til og systematisk arbeid med denne typen krav er en selvfølge. Når 
oppfyllelsen av universell utforming også krever helhetlige avveininger og prioriteringer mellom ulike 
hensyn, må en i hvert prosjekt også identifisere konkurrerende hensyn og gjøre prioriteringer i 
forhold til ulike funksjoner og brukergrupper. 
 
Universitetet i Bergen vedtok i mars 2021 Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell 
utforming, 2020-2023. Handlingsplanen angir følgende: 
«Alle studenter ved UiB har krav på et godt og inkluderende læringsmiljø.  
 
UiB vil gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging bidra til å skape et læringsmiljø 
som gjør at alle våre studenter kan delta på en fullverdig måte i alle deler av universitetslivet. 
Forpliktelsene mellom UiB og studentene er gjensidige. Det skal tas hensyn til den enkelte students 
ønsker og meninger i utformingen av individuelle tilretteleggingstiltak. Alle ansatte ved UiB skal 
være løsningsorienterte og ha tilstrekkelig informasjon og tilgang til nødvendige ressurser for å 
kunne legge til rette for, og inkludere, studenter med funksjonsnedsettelse. Studentene er på 
samme måte forpliktet til å bidra, slik at man i fellesskap finner frem til hensiktsmessige løsninger.  
 
De faglige kravene til læring er de samme for alle studenter, og det forventes at studentene, ut fra 
sine forutsetninger, viser vilje til å tilpasse seg de krav og betingelser som gjelder for studiet.» 
 
Handlingsplanen er grunngitt gjennom lovverket: 

- Lov om universitet og høyskoler (UHL) § 4–3 (5) som sikrer hver enkelt student sin rett til 
tilrettelagt undervisning og at læringsmiljøet skal utformes etter prinsippet om universell 
utforming, samt at studiesituasjonen skal legges til rette for studenter med behov for 
tilrettelegging.  

- Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) og 
detaljregulert i forskrift, I likestillings- og diskrimineringsloven § 21 presiseres det også at 
«Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har 
rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, 
for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.» 
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C FUNKSJON OG AREAL 

C0 GENERELT  
 

Kapittel C redegjør for de overordnede funksjonsmessige krav og retningslinjer for hele prosjektet, 
de ulike hovedfunksjonene samt enkeltrom og funksjoner.  
 
Kapittel C utgjør dermed selve rom- og funksjonsprogrammet, mens kapittel A er en generell del 
med kort sammendrag og orientering om bakgrunn og forutsetninger, og kapittel B gjør rede for 
overordnede rammebetingelse knyttet til eksempelvis planforhold, eksisterende bygninger, miljø 
mv. 
 
Rom- og funksjonsprogrammet med tilhørende prosess har to hovedformål: 

1. Brukermedvirkning og forankring 
2. Etablering av underlag for konseptvalgutredning (KVU), konseptvalgnotat (KVN) og 

innplasseringsskisser  
 
Etterfølgende underkapitler er organisert og redigert i samsvar med dette og omtaler også følgende 
forhold: 
 

• Generelt, med kort beskrivelse av hovedinnhold og referanse til andre delkapitler. 
• Bakgrunn  
• Brukerprosess og forankring 
• Visjon og fokusområder for temagruppene  
• Kartlegging, forutsetninger, dimensjoneringsgrunnlag, 
• Fleksibilitet og tanker om fremtidig utvikling 
• Krav til romfunksjoner og arealer 

 
I rom- og funksjonsprogrammet vil det fremdeles være enkeltforhold som ikke er tilstrekkelig 
utdypet eller utsjekket i organisasjonen og i de enkelte enhetene. Detaljeringsgraden mellom 
enkeltområdene varierer også. Det tekniske og funksjonelle grunnlaget for enkeltrom- og 
funksjoner, og i særlig grad for de eksperimentelle arealene (kap. C3), må detaljeres videre også 
etter Konseptvalgutredningen våren 2022. 
 
Universitetet i Bergen har vedtatt en handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell 
utforming2 og har også en visjon om gullstandard i sitt arbeid med tilrettelegging. Universell 
utforming er lovfestet gjennom bl.a. Plan- og bygningsloven og vil være fullt gjeldende for 
prosjektet. Prosjektet bør også etterstrebe gullstandarden. Det henvises også til kap. B6 
 
Beskrivelsen tar utgangspunkt i dagens organisasjon. Det viktigste i programfasen har vært å få 
etablert en samlet oversikt over de ulike funksjonsområdene med aktiviteter, omfang, kategori og 
avhengigheter mellom funksjoner, samt å få en vurdering på hvordan brukerne ser for seg hvordan 
dette kan tenkes løst i en framtidig situasjon. 
 

C0.1 Bakgrunn for prosjektet 

Nygårdshøyden sør er et campusutviklingsprosjekt for å skape moderne og hensiktsmessige arealer 
for Universitetet i Bergen på den sørlige delen av Nygårdshøyden, inklusiv indre deler av 
Marineholmen. Det skal sikre at UiB i et 50-årsperspektiv fortsatt kan skape kunnskap, innovasjon 

 
 
 
2 https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-03-11/S_37-

21Handlingsplan_inkluderende_l%C3%A6ringsmilj%C3%B8_og_universell_utforming2020-2023.pdf  

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-03-11/S_37-21Handlingsplan_inkluderende_l%C3%A6ringsmilj%C3%B8_og_universell_utforming2020-2023.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-03-11/S_37-21Handlingsplan_inkluderende_l%C3%A6ringsmilj%C3%B8_og_universell_utforming2020-2023.pdf
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og utdanne kompetente kandidater innen realfagene - og derigjennom bidra til samfunnets behov 
for omstilling og kunnskap. I sammenheng med Nygårdshøyden Sør-prosjektet skal også 
Universitetsmuseets (UM) eksisterende arealer i Realfagbygget utvikles og konserveringsenhetene i 
UM og Universitetsbiblioteket flytte inn fra sine lokasjoner til samme bygg.  
 
Selve prosjektet omfatter riving av Auditoriebygget i Allégaten 66, rehabilitering og ombygging av 
Realfagbygget og Fysikkbygget, samt nybygget Allégaten 64. Byggene skal benyttes til institutter og 
administrasjon tilhørende MN-fakultetet, enheter tilknyttet Universitetsmuseet og 
Universitetsbiblioteket samt driftsfunksjoner. 
 

Oversikt over Nygårdshøyden sør. Nytt bygg i Allégaten 64 er vist med omtrentlig plassering. 
 
Nygårdshøyden Sør inkluderer også UIBs øvrige bygg i området: Geofysen i Allégaten 70, 
Jahnebakken 3 og 5, samt byggene på Marineholmen i Thormøhlens gate 41, 53A, 53B, 55 og 55A. 
Disse byggene vil sammen med Realfagbygget, Fysikkbygget og nybygget i Allégaten 64 gjøre at 
universitetets realfaglige forskning og utdanning blir lokalisert i et konsentrert område på 
Nygårdshøyden Sør. 
 

C0.2 Visjon for Nygårdshøyden sør    

Det Matematisk Naturvitenskapelige (MN) fakultetet har i forkant av brukerprosessen for rom og 
funksjonsprogrammet hatt en egen prosess med visjonsarbeid, der det er utarbeidet visjon for 
Nygårdshøyden sør, samt egne delvisjoner for læringsarealer, for eksperimentell forskningsaktivitet 
og for styrket innovasjonskraft.  
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Utgangspunktet for visjon for Nygårdshøyden sør er følgende: 
Verden er i rask og akselererende endring. FNs bærekraftsmål oppsummerer mange av de viktige 
utfordringene. I løpet av relativt få år må vi svare på hvordan vi skal styre utviklingen mot en 
verden hvor det er godt for mennesker å leve; et globalt samfunn som er bærekraftig både 
økologisk, ressursmessig, økonomisk og fordelingspolitisk. Alle fagdisipliner ved Universitetet i 
Bergen må bidra gjennom å: 

• Forske fram nytenkende, relevant og kvalitetssikret kunnskap som gir ny innsikt. 
• Utdanne dyktige og samfunnsorienterte fagfolk som kan bidra til viktig nyskaping, 

langsiktige løsninger og kunnskapsbaserte innspill i samfunnsdebatten.   
• Være et nyskapende universitet som flytter kunnskapsfronter og krysser faggrenser på 

veien mot nye erkjennelser til beste for natur, miljø og samfunn. 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB har et særskilt ansvar for å møte 
samfunnsutfordringene gjennom relevant forskning og utdanning med basis i matematikk, 
informatikk, naturvitenskaplige disipliner og teknologi.  
 
Hovedpunktene i visjonen er: 
- Sterke forskningsmiljø med moderne infrastruktur gir realfagskraft   
- Læringsarenaer som inspirerer, aktiviserer og utfordrer 
- Innovasjonsknutepunkt – veksthus for gode ideer 
- En åpen og levende campus – universitetet uten vegger 
 
Videre sier den at Campusutviklingen er nøkkel til å realisere visjonen: 

− Realisering forutsetter en omfattende og gjennomgripende campusutvikling som i løpet av 
det neste tiåret lar fakultetet framstå som et realfaglig kraftsentrum og 
innovasjonsknutepunkt.  

− Et nytt og moderne bygg skal knyttes sammen med kulturhistoriske og arkitektoniske 
verdier i form av Geofysen og moderniserte Fysikk- og Realfagbygg med en ny 
energieffektiv og grønn profil.   

− Realfagbygget skal utvikles med moderne arealer for tung laboratorieaktivitet og vertskap 
for avansert og følsom vitenskapelig instrumentering. 

− Fysikkbygget vil i tillegg til eksperimentell og teoretisk aktivitet ivareta funksjoner som 
teknologisenter med dedikerte verksteder. 

− Nybygget i Allégaten 64 blir et tyngdepunkt for forskning i informatikk og integrering av IKT 
på tvers av realfagene samt et innovasjonsknutepunkt som kobler samfunn, næringsliv, 
studenter og forskningsmiljøer. 

− En sammenhengende og moderne bygningsmasse gjør fakultetet i stand til å realisere 
forskningsvisjoner og bidra med kunnskap til bærekraftige løsninger. 

C0.3 Brukerprosessen 

I brukerinvolveringen for campusutviklingsprosjektet er det satt sammen fire tematiske 
funksjonsgrupper:  
- Brukergruppe for fellesarealer og samhandling samt utearealer  
- Brukergruppe for læringsarealer  
- Brukergruppe for arealer for eksperimentell forskningsaktivitet  
- Brukergruppe for arbeidsplassarealer 

 

 
 
Gruppene har bidratt med å innhente informasjon og utvikle kunnskap innenfor sitt tema om de tre 
perspektivene dagens situasjon, fremtidige muligheter og nødvendige endringer, i byggene som nå 
skal rehabiliteres samt i nybygget. Temagruppene har vært delvis overlappende og har hatt viktige 
grensesnitt mot hverandre. 
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I dette arbeidet har alle instituttene tilhørende MN-fakultetet vært inkludert, også de to instituttene 
som ikke er direkte berørt av ombyggingen, for å kunne se muligheter for samarbeid og utnyttelse 
av funksjoner i hele Nygårdshøyden sør. I tillegg har enheter i Universitetsmuseet (UM) og 
Universitetsbiblioteket (UB) som blir berørt av prosjektet, samt representant fra 
Universitetspedagogikk, vært inkludert.  

C0.4 Generelle krav / innplassering av funksjoner 

I visjonen for NGHS er de tre byggene beskrevet med  
- Realfagbygget som et moderne laboratoriebygg  
- Fysikkbygget som teknologisenter  
- Allégaten 64 som et innovasjonsknutepunkt der forskere og studenter møter nærings- og 

samfunnsliv 
 
Med utgangspunkt i dette planlegges det for følgende innplassering av institutter/enheter: 
 
Realfagbygget: 

− Kjemisk institutt 
− Matematisk institutt 
− Institutt for geovitenskap 
− Fakultetsadministrasjonen MN 
− Avdeling for naturhistorie – UM 
− Bibliotek og læringssenter – UB 
− Samlingsforvaltning - UM 
− Konservering UB 
− Sentre* 
− Læringsarealer 
− Studentarealer 
− (EVU)** 
− Driftsavdelingen område 3 

 
Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus: 

− Institutt for fysikk og teknologi 
− Sentre* 
− Læringsarealer 
− Studentarealer 
− (EVU)** 
− Innovasjonsarealer***  
− Verksted *** 

 
Allégaten 64: 

− Institutt for informatikk 
− Sentre* 
− Læringsarealer 
− Studentarealer 
− (EVU)** 
− Innovasjonsarealer 
− Fellesarealer for innovasjonsklyngen 

 
*Prinsippene for arealer til sentre og lokalisering av nåværende sentre må avklares (tema meldt til 
strategisk utviklingsgruppe) 
**Tilgjengelige lokaler for aktivitet knyttet til EVU skal i hovedsak dekkes gjennom tilrettelegging for 
fleksible læringsarealer i alle bygg. Det bør imidlertid vurderes om det vil være behov for spesielt 
tilrettelagte lokaler i Allégaten 64. 
***Hovedvekt av innovasjonsarealer er planlagt lagt til Allégaten 64, men det bør vurderes om det 
også skal legges til rette for innovasjonslokaler i tilknytning til verkstedet. Det legges opp til 
innovasjonsnoder i alle fakultetets bygg. 
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C0.5 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 

 
Studenter og ansatte 
 

Institutt/avd.
Antall 
studenter
Bachelor

Antall 
studenter 
integrert 
master 

Antall 
studenter
Master

Sum 
studenter 
pr. 
institutt

Anslått vekst 
2030 i antall 
studenter

Gjeldende 
tall inkl 
vekst

Matematisk 80 220 45 345 95 440
Kjemisk 120 85 85 290 70 360
Fysikk og teknologi 90 100 70 260 40 300
Informatikk 705 245 950 200 1150
Geofysisk institutt 40 150 70 260 130 390
Biovitenskap + Skolelaboratoriet 385 210 170 765 75 840
Geovitenskap 190 100 290 85 375
Årsstudier, enkeltemne, poststudierett, 
internasjonale avtaler etc. 400 90 490 50 540
Sum eks EVU 2 010 765 875 3 650 745 4 395
EVU 760 760 220 980
Sum inkl EVU 2 010 765 875 3 650 745 5 375  
 
Tabellen viser studenttall per desember 2021 samt beregnet vekst for de ulike instituttene 
tilhørende MN-fakultetet fram mot 2030. Kolonnen til høyre viser studenttall inklusiv vekst. Dette 
gjeldende antall studenter eks. etter- og videreutdanning (EVU), er brukt som grunnlag for 
beregning av areal iht. norm fra Kunnskapsdepartementet. 
 

Institutt/Enhet
Antall 
ansatte
inkl vekst

Gjester/ 
sentre

Matematisk institutt 83 11
Kjemisk institutt 85 16
Institutt for fysikk og teknologi + BOW - våre (14 pers, 
telles i Allegt. 55, 100%) 141 31
Institutt for informatikk 155 38
Institutt for geovitenskap 168 17
Fakultetsadm. MN 59 2
Sum MN-fakultetet 691 115
Universitetsmuseet - Naturhistorisk avd. 40
Samlingsforv. og konservering for UM 29
Konserveringsenheten UB 5
UB - Læringssenter2 10
Driftsavdeling2 12
SUM ansatte UIB direkte tilknyttet prosjektet 787
SUM ansatte for beregning etter statens arealnorm 765  
 
 
Tabellen viser ansatte tilhørende MN-fakultetet slik fakultetet og de instituttene som blir berørt av 
prosjektet har beregnet egen vekst fram til 20303, i tillegg Universitetsmuseets Naturhistoriske 
avdeling, Samlingsforvaltning og konservering for Universitetsmuseet (UM), konserveringsenheten 
ved UB, Universitetsbiblioteket Læringssenteret og driftsavdelingen i Realfagbygget. 
 
Antall ansatte benyttes for beregning av areal iht. statens arealnorm4. Kolonnen til høyre viser antall 
gjesteplasser og arbeidsplasser i sentre. Prinsippene for beregning av arealer til sentre og 

 
 
 
3 Ettersom Institutt for Biovitenskap og Geofysisk institutt har sitt arbeidsplassareal i bygg som ikke er direkte 

berørt av prosjektet, er tall for ansatte ikke tatt med i oversikten. 
4 For UB Læringssenteret og driftsavdelingen er arbeidsplassareal del av funksjonen, dvs ikke med i 

beregningsgrunnlaget 
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lokalisering av nåværende sentre er under avklaring. 

C0.6 AREALPROGRAM 

 
Funksjoner omfattet i dette byggeprogrammet er: 
 
C1 FELLESFUNKSJONER 
C2  LÆRINGSAREAL 
C3 EKSPERIMENTELLE FORSKNINGSAREAL 
C4 ARBEIDSPLASSAREAL 
C5 BYGNINGSDRIFT OG TEKNISK AREAL 
C6  PARKERINGS- /SYKKELAREAL INNENDØRS  
C7 KOMMUNIKASJONSAREAL 
C8 UTOMHUS 
 
Kfr. enkeltkapitler for nærmere detaljer. 
  

C0.7 Inventar og utstyrsprogram 

 
Byggeprosjektet og brukerutstyrsprosjektet skal utredes og presenteres sammen for 
kvalitetssikring som deler av et samlet tiltak, både ved KS1 og KS2. Overordnet 
skilles det mellom følgende utstyrstyper: 
 

• Byggutstyr: Utstyr som er fastmontert i bygget og som inngår i byggets infrastruktur. 
Planlegges og finansieres som del av byggeprosjektet. Inngår i husleien for bygg under 
husleieordningen. 
 

• Bygg- og installasjonspåvirkelig brukerutstyr: Brukerutstyr som har egenskaper som 
krever spesielle hensyn i prosjekteringen, for å sikre tilfredsstillende samspill mellom 
utstyret, bygget og virksomheten. Planlegges og finansieres som del av byggeprosjektet. 
Inngår i husleien for bygg under husleieordningen. 

 
• Brukerutstyr: Utstyr som er knyttet til brukernes utøvelse av rommets eller byggets 

funksjon. Omfatter hovedsakelig løst utstyr og inventar, men kan også omfatte noe 
fastmontert utstyr. Inngår ikke i husleien for bygg under husleieordningen. 

 
• Driftsutstyr: Utstyr som finansieres over brukernes driftsbudsjetter som f.eks. 

forbruksartikler og utstyr med lav enhetspris og høy utskiftningsfrekvens. Planlegges og 
finansieres ikke som del av bygge- eller brukerutstyrsprosjektet. 

 
I denne fasen har ikke inventar og brukerutstyr vært egen prosess.  
Særlig brukerutstyr tilknyttet de eksperimentelle forskningsarealene vil være avgjørende for den 
framtidige hovedaktiviteten i de to byggene, og dermed for måloppnåelse i Konseptvalgutredningen 
(KVU). Brukerutstyret til disse arealene vil også gi viktige føringer for byggets utforming.  
 
I den videre prosessen fram mot KVU vil derfor brukerutstyret gis særskilt oppmerksomhet, også 
mht. ambisjonsnivå for brukerutstyret. Dette innebærer også at brukerutstyret vil bli vurdert mer 
detaljert enn vanlig. 
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C1 FELLESFUNKSJONER (FE) 

C1.1 Generelt 

 
Dette kapitlet omhandler fellesarealer og samhandling for Realfagbygget, Fysikkbygget/ Bjørn 
Trumpys hus og nybygget i Allégaten 64. I nybygget i Allégaten 64 skal en stor del av arealet 
utformes som en utleiedel for eksterne leietagere. 
 

 
Bakgrunn og forankring, brukerprosess 
Temabrukergruppe for Fellesarealer og Samhandling inklusive utearealer, har arbeidet med 
utgangspunkt i Visjon for Nygårdshøyden Sør og Visjon for Læringsarealer NGHS. Gruppen har 
vektlagt transparens, åpenhet, tverrfaglighet og samarbeid på tvers av institutter, bygg og 
utearealer. Fellesarealer og arealer for samhandling både ute og inne skal utformes med stor 
fleksibilitet og ivareta en samlende og identitetsskapende funksjon.  
 
Temagruppen har hatt en kickoff-samling og 3 ordinære brukermøter. Ledelsen i temagruppen har 
hatt særmøter med drift, studentorganisasjonene og Sammen. Gruppen har vært på befaring, på 
Høyskolen Vestland, K2 bygget på Kronstad og i egne fellesarealer på Nygårdshøyden sør. Gruppen 
har deltatt i digitalt foredrag om Livsvitensenteret ved Universitetet i Oslo, senteret har 
ferdigstillelse i 2026. Sosiolog og professor ved NTNU Aksel Tjora holdt et inspirasjonsforedrag om 
integrasjon og sosiale prosesser i tilknytning til fysiske rammer, som innledning til et av 
brukermøtene.  
 
I samsvar med visjonen har temagruppen kommet fram til følgende hovedprinsipper: 
 

• Viktigheten av å få mennesker til å møtes skal være grunnlaget for utvikling av arealene. 
 

• Fellesarealene skal fremstå som attraktive å oppholde seg i. Stor variasjon i utforming og 
integrasjon skal gi den enkelte mulighet til å føle tilhørighet og finne seg til rette.  
 

• Hverdagsaktiviteter er de bærende funksjonene av arealet. 
 

• Fellesarealer må dekke ulike grunnleggende daglige behov gjennom døgnet, med god 
internettdekning, nok strømuttak, tilgang på drikkevann, kjøkkenfasiliteter, avfallsstasjoner, 
garderober og toaletter, samt fysiske forhold som dagslys, god akustikk og ventilasjon.  

 
Fellesfunksjonene omfatter 

 
• Vrimleareal i fellesareal 
• Adkomst og informasjon 
• Bibliotek og læringssenter 
• Innovasjonsknutepunkt 
• Spisesteder m/kjøkken 
• Studentarealer med studentbar 
• Felles møteromsfasiliteter og utleiearealer 
• Felles garderobeanlegg, toaletter og hvilerom 

 
Følgende funksjoner er beskrevet i egne kapitler 
• Læringsareal - C2 

inklusive studentarbeidsplasser i åpne arealer  
• Drift og renhold - C5 
• Parkering – C6 
• Utomhusarealer – C8 
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• Fellesarealer skal bidra til samhandling på tvers av institutt/avdelinger, årskull og med 

eksterne brukere av byggene.  
 

• Fakultetet skal være et åpent universitet der ansatte, studenter og det offentlige er 
velkommen og kan delta på lik linje. «Åpenhet for publikum og innbyggere, men trygghet 
for student/ansatt» sitat fra Kick-off-samling i brukergruppen 
 

 
Illustrasjonen over viser brukergruppens diskusjon og tanker om integrasjon, sosiale prosesser og fysiske 
rammer. 
 

• Fellesarealene skal tilrettelegges for større og mindre arrangementer, formidlingsarenaer, 
innovasjonsarealer, seminarer, kunst og opplevelser. «det skal skapes og utformes» sitat 
hentet fra Kick Off -samling i brukergruppen.   

 
• UiBs viktige rolle innen forskning og utdanning av studenter skal gjenspeiles i løsninger og 

muligheter for eksponering, innovasjonsarealer og aktiviteter i fellesarealene. Campus som 
helhet skal fortelle historien om hva som foregår på MN-fakultetet. Bærekraftige løsninger 
og klima skal ha særskilt fokus. 

 
• Fleksibilitet i utforming av alle fellesarealer er viktig, både gjennom døgnet, 

semestervariasjoner og i et langsiktig fremtidig perspektiv for å enkelt kunne tilpasses 
fakultetets endrede behov. 
 

• MN-fakultetet trenger et løft for enkel veifinning og en utforming som gjør det enkelt å finne 
frem og som forteller historien om hva som foregår på fakultetet.  

 
• MN-fakultetet utgjør en viktig del i storbyen Bergen. Byggenes henvendelse til byrommene 

og gatestrukturer er av stor betydning for prosjektet. MN-fakultetets viktige rolle som del av 
storbyen, Universitetet og omkringliggende forskningsmiljø og næringsliv skal styrkes 
gjennom prosjektet. 

 
 
Kartlegging/forutsetninger/dimensjoneringsgrunnlag 
Allégaten 64 
Nybygget i Allégaten 64 forutsettes å ha funksjon som spydspiss og innovasjonssenter. Nybygget  
vil ha en stor andel utleieareal for eksterne aktører og forskningsmiljø. Fellesarealer som 
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innovasjons-knutepunkt med Skaperverksted (Makerspace), en større andel felles møterom og en 
eventuell informasjonstjeneste bør derfor lokaliseres i nybygget. Det er også meldt behov om 
denne typen arealer i de andre byggene. Det videre prosjektet må balansere behovet for lokale 
innovasjonsknutepunkt plassert i flere bygg sett opp mot aktiviteten som skal foregå i areal. 
Temagruppen anbefaler at studentorganisasjonene med Studentbar også bør plasseres i nybygget. 
Studentene ønsker å være en del av det nye og innovative og ser muligheten for å drive en ny 
Studentbar med lav terskel for alle brukere og som er mer utadrettet mot byen. 
 
Realfagsbygget og Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus 
Realfagbygget utgjør hoveddelen av arealet i Nygårdshøyden sør og har det største antallet ansatte 
og studenter. De to største fellesarealene, hovedkantine og bibliotek, er lokalisert i bygget i dag. 
Det er naturlig at disse fellesarealene fremdeles blir lokalisert i Realfagbygget. 
 
Både Fysikkbygget og Realfagsbygget trenger en større reorganisering og ombygging. Trapperom 
og adkomst i etasjer er preget av lukkede, til dels mørke og mindre fellesareal oppover i etasjene. 
Det er vanskelig å ta seg frem og å orientere seg i byggene. 
 
MN-fakultetets fellesareal inngår både i byggene UiB disponerer på Marineholmen og byggene på 
Nygårdshøyden. Fellesarealene på Marineholmen er en viktig del i det videre prosjektet, særlig for 
å ivareta den sammenbindende funksjonen og helheten for MN-fakultetet. 
 
Tilbakemelding fra studentorganisasjonene 
I møtet med studentene ble flere punkter fremhevet som viktige for at studentene skal trives og 
foretrekke å være på campus: 

• Mattilbud 
• Fysisk fostring/ frisk luft/ gode uteareal 
• Varierte studentarbeidsplasser  
• Hyggelige og trivelige lokaler, varmt, bra ventilasjon, akustikk, dagslys og transparens 
• Garderobefasiliteter – slippe å dra på eiendeler og yttertøy, ofte vått gjennom dagen. 

 

C1.2 Arealprogram 

 

C.1.2.1 Vrimleareal i fellesareal  
Vrimlearealene har en stor rolle som sosial arena og skal bidra til økt aktivitet utover vanlig 
arbeidstid. En andel av studentarbeidsplasser i åpne arealer og grupperom skal integreres i 
fellesarealer, arealet tilhører uformelle læringsareal se kap. C2.2.2. 
 
De åpne fellesarealene skal utformes slik at de gir muligheter for å arrangere konserter, 
paneldebatter, temakvelder, bli kjent kvelder, ulike presentasjoner, seminarer, EVU og fester av 
ulike størrelser. For slike ulike typer arrangementer og for fleksibilitet vil sambruk og nær tilknytning 
til læringsarealer, kantine og bibliotek være viktig.  
 

  
 

Bilder fra Deichman, Alrek Helseklynge (foto Rambøll) og Universitetet i Agder (foto Marta Eide UiB)  
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Det legges opp til tre nivåer for vrimlearealer/åpne fellesarealer: 

Nivå 1: Allmenningen  
Nivå 2: Etasjevis 
Nivå 3: I instituttene/enhetene 

 
Av disse er det nivå 1 og 2 som omtales i dette kapitlet, mens nivå 3 inngår i arbeidsplassareal og 
som læringsareal for masterstudenter. Arealet skal imidlertid utformes etter de samme prinsippene 
som beskrevet i dette kapitlet.  
 
En palett av ulik inndeling og ulike arealsoner i de åpne arealene skal defineres og utarbeides i den 
videre prosjekteringen. Denne paletten skal benyttes i alle 3 nivå av fellesareal og på tvers av 
byggene.  
 
Viktige faktorer som må tas med i det videre arbeidet med disse arealene er: 
- god flyt og sirkulasjon  
- definerte gangsoner og oppstillingsplasser f.eks. foran større læringsrom  
- plassering av åpne arealer i tilknytning til viktige funksjoner som kantine og 

undervisningsrom 
- definerte arealsoner for ulike aktiviteter og ulik grad av integrasjon  
 
I tillegg til dette er utsyn en svært viktig faktor for orientering som må brukes aktivt i utforming og 
plassering av fellesarealer og i kommunikasjonsveier. 
 
Variert møblering, plassering, fargebruk, belysning, dagslys, grad av skjerming og ulike krav til støy 
og akustikk er også viktige faktorer. Tiltenkt bruk av de ulike arealsoner skal være intuitivt med 
definerte regler for bruk.  
 
Temagruppen anbefaler at det utvikles et samlende og helhetlig konsept for identitetsmarkører, 
kunst, utstilling og eksponeringsarealer.  
 
Koding og skilting skal utvikles i samarbeid med fakultetet og instituttene. 
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Illustrasjon som viser de ulike nivåene og plassering av vrimleareal/ fellesareal i byggene. 
 

 
FE.0101 Allmenningen  (Åpne fellesareal/vrimleareal - nivå 1) samlet areal 650 m2 
Allmenningen er etablert som et begrep for en samlende storgatelignende struktur som går 
gjennom hele Realfagbygget og fortsetter i en utvendig, gjerne tørrskodd gate- og torgstruktur 
videre til de andre bygningene Allégaten 64, Fysikkbygget og Geofysen og videre til Biologen og 
HIB på Marineholmen.  
 
Allmenningen er et sammenbindende fellesareal med vrimlearealer på inngangsplan og mesanin-
etasjer, som binder sammen fellesfunksjoner som store auditorier, større læringsarealer, 
bibliotek, kantine, kafe, kaffebarer og studentarbeidsplasser i åpne arealer.  
Studentarbeidsplasser i åpne arealer, grupperom og møterom skal integreres i arealet. 
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Betongrampen og arealet rundt denne i Realfagsbygget er utfordrende ved at rampen tar stor 
plass og kan oppleves som en tung konstruksjon. Det bør utfordres til idemyldring i det videre 
prosjektet for hvordan dette sentrale og viktige arealet kan få et skikkelig løft. 
 
Det er ønske fra temagruppen at det åpne fellesarealet kan inkludere et eller flere amfi; steder for 
å samles, ha mindre fremføringer, konserter, godt sted å ta en pause. Plassering er ikke avklart 
og kan være del av eksisterende trapper og plasseres utendørs. 

 
FE.0102 Fellesareal etasjevis (vrimleareal nivå 2) samlet areal 900 m2 
Samlende fellesarealer lokalisert i hver etasje ved adkomst til etasjen, trapperom og heis.  
Arealet skal fremstå som et nøytralt areal der både ansatte, studenter og besøkende kan føle seg 
hjemme. Daglys, utsyn og fasadeareal bør inngå i fellesarealet.  
 
Kjøkkenfasiliteter og varierte møbleringssoner skal inngå i arealet, samt tilstrekkelig vrimleareal 
foran større rom som undervisningslaboratorier og læringsrom. Studentarbeidsplasser i åpne 
arealer, grupperom og møterom skal integreres i arealet.  

 
 

 
 
Adkomst generell etasje i Realfagbygget og Fysikkbygget 
Etasjevise fellesfunksjoner ved trapp og heis. Kontakt mot fasade gir dagslys og utsyn som bidrar til god 
veifinning. 

C.1.2.2 Adkomst og informasjon 
 

FE.0201  Adkomstsone samlet areal 60 m2  
Resepsjon/ekspedisjon / skjermer eller andre innretninger for informasjon plasseres ved 
hovedinngang i alle bygg og ved andre innganger ved behov. Det er ikke informasjonsskranke 
eller ekspedisjonsfunksjon i de to eksisterende byggene i dag.   
 
Forutsetning om at byggenes brukere og eksterne skal kunne finne frem ved selvhjelp krever godt 
planlagte systemer for informasjon og resepsjonsfunksjon. Nygårdshøyden Sør består av flere 
bygg og en felles utforming av informasjon og skilting ved adkomst og varelevering må utvikles. 
Det eksisterer en skilthåndbok og skiltprosjekt for UIB som det er naturlig å ta med i den videre 
utviklingen av skiltplaner. Muligheter for å ha en betjent resepsjonsfunksjon eller 
informasjonsskranke i Allégaten 64 og i Realfagbygget bør vurderes i den videre prosjekteringen, 
det er ikke avsatt et eget areal til dette. Arealet må hentes fra vrimleareal og defineres i riktig 
størrelse når funksjonen er bedre definert i den videre prosessen. 

 

C.1.2.3 Innovasjonsknutepunkt 
 

FE.0301  Innovasjonsknutepunkt samlet areal 200 m2 
Sentralt plassert innovasjonsareal med tydelig eksponering mot fellesareal i nybygget i Allégaten 
64. Mindre innovasjonsareal kan legges til Realfagsbygget og Fysikkbygget. I Fysikkbygget kan en 
plassering i forbindelse med verkstedet være aktuelt.  
 
Arealet skal enkelt kunne transformeres og tilpasses mindre/ større grupper som vil bruke arealet 
i kortere og lengre tid. HUB-en/ HUB-ene skal eksempelvis kunne samle personer fra ulike miljø, 
studenter, forskningsmiljø som har behov for å sitte sammen i et prosjekt. Endelig utforming 
videreutvikles med fakultetet. 
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C.1.2.4 Felles møteromsfasiliteter og utleiearealer 
 

I hvert av de tre byggene plasseres reserver-bare felles møterom i en klynge i direkte tilknytning 
til Allmenningen eller i fellesareal oppover i etasjene.  
 
Møterommene plasseres i nærheten av hovedadkomst, informasjon, kjøkken. Møterom i 
instituttene, arbeidsplass og avdelingene er medtatt under arbeidsplassareal.  
 
Utleiearealer/arrangementsarealer 
Arealer som enkelt skal kunne slås sammen eller endre bruk slik at det er mulig å arrangere 
mindre eller større arrangementer med matservering og skjenkeløyve skal inngå. Seminarer, 
studentarrangementer, konsert, presentasjoner, forskningsdager, juletilstelninger, Etter og 
videreutdanning (EVU) og fagdager er type arrangementer som skal kunne foregå. 
 
Muligheter for å ha lukkede arrangementer som ikke forstyrrer den ordinære driften eller krever 
ekstra tiltak i form av sikkerhet og vakter er viktig. Det skal utvikles en plan for ulike lokaliteter 
for ulike type arrangementer og størrelser for dette, i samarbeid med studentene, fakultetet og 
Instituttene. Tilkomst direkte fra utsiden og tilgang på toaletter bør vurderes. 
 
Media City Bergen har avanserte og større møteromsfasiliteter og vil også være en møteroms-/ 
konferanseressurs for UIB i fremtiden, avstanden gjør at det ikke vil fungere som daglig 
møteromsvirksomhet. 

 
Møterommene skal møbleres med justerbare stoler, møtebord, tavle, skjerm (digitalt oppsett). En 
andel av møterommene skal ha utstyr for video/opptak. Det er ønskelig med stor grad av 
transparens uten at dette går på bekostning av akustikk og muligheter for å skjerme både 
personer og skjermer fra innsyn. Utformingen skal være åpne og lyse møteromsfasiliteter som 
den generelle utformingen, ved behov for skjerming av personer og tavler/ skjerm bør det 
utarbeides fleksible løsninger for skjerming ved behov for dette. 
 
Nybygget i Allégaten 64 skal ha en større andel slike reserverbare møterom. 
 

 
FE.0401  Møterom 1    6 -10 personer    15 stk.  ca. 16 m2 

 
FE.0402  Møterom 2   10-16 personer   12 stk.  ca. 30 m2 

 
FE.0403 Møterom 3   18-24 personer   6 stk.  ca. 40 m2 

 
FE.0404 Møterom 4   24- 35 personer   3 stk. ca. 60 m2 

 
FE.0405 Møterom  5  30- 50 personer   2 stk ca. 80 m2 

   
 

C.1.2.5 Bibliotek  
 
FE.0501 Bibliotek   740 m2  
Universitetsbiblioteket inngår i det faglige og pedagogiske tilbudet ved MN-fakultetet. UB gir kurs, 
veiledning og tjenester til forskere og studenter som er knyttet til fakultet. Biblioteket er i dag 
sentralt plassert i læringssenteret ved hovedinngangen til Realfagsbygget, og utgangspunktet er 
at eksisterende plassering beholdes.  
 
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag (UBB MatNat) er godt integrert i fakultetets 
uformelle fysiske læringsmiljø. Biblioteket tilbyr inviterende og velegnede arealer som støtter 
ulike former for læring. I arealene får studenter og ansatte lett tilgang til bibliotekpersonale med 
spesialisert kompetanse. Bibliotekarealene er tilgjengelige utenom bemannet åpningstid. 
Biblioteket fungerer også som en kunnskapsallmenning og en faglig-sosial møteplass på tvers av 
institutter og avdelinger. Biblioteket er utformet på en fleksibel måte. Arealene kan raskt 
omdisponeres og brukes som en aktiv arena for forskningsformidling. Gjennom 
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arrangementsrekken Kunnskapseplet får f.eks. stipendiater anledning til å presentere sin 
forskning for et publikum som blant annet inkludere yngre studenter. Som et offentlig 
vitenskapelig bibliotek, har UB også et samfunnsansvar ved å ha tjenester og samlinger 
tilgjengelige for allmenheten. 

 
Fysiske bøker, tidsskrifter og digitale løsninger for bibliotekstjenester skal fremstå som 
kjernefunksjoner og være inviterende og tilgjengelig for alle brukere av biblioteket. 
Underinndeling av arealene i klart definert soner for veiledningstjeneste, gruppearbeid, 
konsentrasjonsarbeid, studentarbeidsplasser i åpne arealer, arbeidsplassareal for bibliotekansatte 
er viktig.  

 
FE.0502  Studentarbeidsplasser i biblioteket 
Studentarbeid inngår i læringssenteret som en naturlig del av biblioteket. Arealdel av 
studentarbeidsplasser i biblioteket er medtatt under kap. C2.2 studentarbeidsplasser.  
 
Magasiner for biblioteket er beskrevet under kap. C3, eksperimentelle forskningsarealer. 
 

C.1.2.6 Spisesteder med kjøkken 
 
Mattilbud på Nygårdshøyden Sør må ses i sammenheng for alle byggene, der også tilbudene på 
Geofysen og på Marineholmen inkluderes.  
 
De tre byggene som er direkte berørt av prosjektet skal ha et mattilbud og åpningstider som 
fremmer aktivitet på campus utover vanlig arbeidstid. Ulike konsepter for de ulike mattilbudene 
som kantine, kafe, kaffebar, matautomater, bør utvikles i samarbeid med kantineleverandør 
Sammen.   
 
FE.0601  Serveringstilbud inklusive kjøkken, varemottak og støtterom, samlet areal 1200 m2 

 
Felles for spisestedene: 

• Spisestedene skal være innbydende, med god akustikk, daglys og ha sentral plassering i de 
enkelte byggene, og bør også ha direkte utgang til gode og fortrinnsvis solrike uteplasser.  

• Spisestedene har mange funksjoner utover bespisning; som identitetsareal, sosial arena, 
som rekreasjon og pauseareal for ansatte, studenter og besøkende.  

• Arealene bør kunne deles i ulike soner med ulik møblering og kvaliteter. 
• Det må vektlegges effektiv flyt for rask servering og bedre omsetning. 
• Det er et overordnet mål at kantinene skal være åpne for alle, ansatte, gjester og 

studenter. I noen universitetskantiner er det utfordringer ved at spiseplasser blir brukt som 
studentarbeidsplasser og fortrenger spisegjester. Det skal søkes gode funksjonelle 
løsninger uten stengte dører for bestemte grupper i det videre prosjektet.  

• Sambruk med og plassering nær møteromsklynge, studentbar og andre fellesareal for 
arrangementer og møter er viktig. 

 
Kantinekjøkken med personalrom skal dimensjoneres og utformes i henhold til gjeldende 
forskrifter og veiledninger. Kjøkken skal ha god adkomst til varemottak og avfallsrom og 
støttefunksjoner.     

C.1.2.7 Studentarealer med studentbar 
 
Studentfunksjonene bør plasseres sentralt i nybygget i Allégaten 64 og i nær tilknytning til 
fellesfunksjoner; Makerspace og Allmenningen. Studentorganisasjonene og studentbar bør samles 
i en egen selvstendig enhet med direkte adkomst utenfra og med alle støttefunksjoner som lager 
og toaletter inkludert i denne enheten.  Studentarealer må planlegges videre i samarbeid med 
studentbar, studentorganisasjonene og fakultetet. 
 
FE.0701  Studentbar inklusive støtterom, lager og toaletter, samlet areal 360 m2   
Studentbaren skal være et inviterende og uformelt møtested hvor studenter, ansatte og 
besøkende skal føle seg velkommen. Studentbaren har skjenkeløyve i dag og driver utleie til 
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mindre og større arrangementer i regi av studentorganisasjonene og Instituttene.  Baren driftes 
av studentene.  
 
 
FE.0702   Studentorganisasjoner, aktivitetsrom inklusive Robotlab  samlet areal 250 m2  
Det tilrettelegges for 12 – 15 studentorganisasjoner med felles kontorfasiliteter, 2-3 faste 
arbeidsplasser for studentpolitiske medarbeidere, felles møterom og sone for avslapning med myk 
møblering. 

C.1.2.8 Felles garderobeanlegg, toaletter og hvilerom 
 

Løsningene skal vurderes med tanke på drift og sikkerhet, se kapittel C-5.  
Areal beregnet ut fra Byggforsk anbefalinger. 

 
FE. 0801 Garderober og hvilerom,  samlet areal 1050 m2 
Ansattgarderober og studentgarderober plasseres i nær tilknytning til adkomst og sykkelparkering 
i de tre byggene. Garderobene skal ha tilstrekkelig kapasitet for skifte av tøy, dusj og toaletter.  
Garderobene skal være utstyrt med låsbare skap med tilstrekkelige tørkemuligheter for vått 
regntøy /yttertøy og for sykkeltøy som del i å fremme gå- og sykkelbyen Bergen.  
 
Det skal også dimensjoneres garderobekapasitet for studenter og ansatte som ønsker å drive 
fysisk aktivitet i løpet av studiedagen. Inndeling i flere mindre garderober gjør tilpasning til 
kategorier/ kjønn mer fleksibelt. 
 
Enklere garderobefasiliteter for yttertøy ved inngang til eller i umiddelbar nærhet til større 
læringsrom bør også vurderes. 
 
Bokskap for studenter 
Plasseres i fellesarealer i Allmenningen og i fellesarealer i etasjene i nær tilknytning til 
undervisningsrommene og studentarbeidsplassene. Bokskap for masterstudenter lokaliseres i 
åpne studentarbeidsplasser. Nærhet til bokskap skal vurderes opp mot mulige forstyrrelser for 
studentarbeidsplasser. 
 
 
Garderober for laboratorier  
Garderober for laboratorier og eksperimentelle areal 
Vi endrar dermed teksten til: 
Garderober skal utformes og plasseres hensiktsmessig ift. laboratorieareal og er medtatt i kap C3. 
 
Hvilerom 
Hvilerom etableres sentralt, skjermet og lett tilgjengelig i hvert bygg. Behovet avklares nærmere 
med koordinator for tilrettelegging i den videre prosessen. Hvilerommene bør også dekke flere 
behov som for eksempel ammerom, familierom og kan ha ulik utforming for å møte ulike behov. 
 
 
FE.0802  Toaletter,   samlet areal ca. 650 m2  
Toalettene fordeles i de tre byggene ut fra disponering av areal, funksjoner og etasjenivå i 
henhold til gjeldende forskrifter og veiledninger og persontall for byggene. Det skal etableres 
toaletter i forbindelse med fellesarealer i alle etasjer. Antall, utforming, tilpasning til universell 
utforming skal være i henhold til gjeldende regler og normer. Det er ønskelig med en 
kombinasjon av unisex toaletter og kjønnsdelte toaletter. 
 

 
Trimrom 
Det er ikke prioritert å tilrettelegge for eget trimrom ettersom det finnes treningsfasiliteter på 
Studentsenteret.  
I den videre prosjekteringen kan det vurderes om det er mulig å tilrettelegge for fysisk aktivitet 
innendørs.  
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C2 LÆRINGSAREAL  

C2.1 Generelt  

 
Dette kapitlet omhandler læringsarealer i de rehabiliterte byggene Realfagbygget og Fysikkbygget 
og i nybygget Allégaten 64.  
 
Læringsarealer består både av formelle læringsarealer/undervisningsrom, alle former for 
studentarbeidsplasser for både Bachelorstudenter og Masterstudenter samt nødvendige støtterom 
for læringsarealene.  
 
Generelle datalaber er omtalt i kapitlet. Undervisningslaboratorier er sterkt knyttet til 
eksperimentelle forskningsarealer og sine respektive institutter, og er derfor medtatt i kap. C3.  
 

 
 
Bakgrunn og brukerprosess 
 
Temagruppe for Læringsarealer har bestått av representanter fra alle instituttene tilhørende MN-
fakultetet i tillegg til representant for Universitetsbiblioteket og Universitetspedagogikk. Dette har 
vært viktig for å kunne se på læringsareal for hele Nygårdshøyden Sør under ett, med utgangspunkt 
i at studenter skal kunne benytte læringsarealer i alle byggene.  
 
Temagruppen har hatt 5 møter, samt felles befaring i egne arealer og i Alrek Helseklynge. Gruppen 
har også deltatt i digitalt foredrag om planene for Livsvitenskapsbygget til UiO. 
 
Temagruppens fokusområder 
Temagruppen har hatt visjon for læringsarealer på Nygårdshøyden Sør som utgangspunkt for sitt 
arbeid. Visjonen sier at «Campus skal være et godt og naturlig sted der studentene ønsker å 
tilbringe studiedagene. Det skal være et sted studentene trekkes mot og ønsker å tilbringe studietid 
og egentid.»  
 
Visjon for læringsarealer har sju hovedpunkter. Disse sier at campusutformingen skal: 

1 - tiltrekke seg studenter slik at de fysisk er til stede 
2 - gi studentene tydelig identitet og tilhørighet 
3 - legge til rette for at studenter lærer på egenhånd og av hverandre 
4 - legge til rette for at lærere bruker studentaktive læringsformer 
5 - skape gode kontaktflater mot samfunns- og næringsliv 
6 - egne seg for etter- og videreutdanning 
7 - være utgangspunktet for at god samhandling kan fortsette digitalt 

 
Visjonen sier videre at arealene skal være imøtekommende, varierte og fleksible og stimulere til 
interaksjon og møter, læringsutveksling på tvers av studier, årskull, ansatte, studenter og eksterne 
brukere av fakultetet og holde campus levende utover vanlig arbeidstid. Disse temaene er også 
omtalt i kap. C1, om fellesarealer i byggene. 

 
Følgende formelle læringsarealer/undervisningsrom er beskrevet: 
• Aktive auditorier av ulike størrelser 
• Aktive undervisningsrom og fleksible undervisningsrom av ulike størrelser  
• Studiofasiliteter 
• Makerspace 

 
Uformelle læringsarealer/studentarbeidsplasser omfatter: 
• Konsentrasjonsplasser 
• Grupperom 
• Studentarbeidsplasser i åpent miljø 

 
Støtterom omfatter lager og printerrom. 
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I samsvar med visjonen har temagruppen kommet fram til følgende hovedprinsipper: 
 
Om læringsarealer, både formelle og uformelle: 

• Alt læringsareal, både i de ombygde byggene og i nybygget, skal være utformet for 
studentaktiv læring.  
 

• Studentarbeidsplasser skal ligge direkte i tilknytning til undervisningsrom, slik at studentene 
kan fortsette sitt arbeid i fellesskap eller alene.  
 

• I utforming av læringsarealene skal det være en veksling mellom ulike typer aktiviteter; 
areal for konsentrert alenejobbing bør være i umiddelbar nærhet av areal for samarbeid og 
dialog.  
 

• Mye av de uformelle læringsarealene vil spille sammen med fellesarealene i bygget. De må 
utformes slik at de er attraktive å oppholde seg i og mulig å oppholde seg lenge i. Det må 
være selvbetjente kjøkken, mingleområder og steder for avslapning og sosiale aktiviteter. 
De uformelle læringsarealene må ha stor variasjon i utforming og på den måten gi den 
enkelte mulighet til å føle tilhørighet og finne seg til rette.  

 
• Både for de formelle og uformelle læringsarealer skal god akustikk være vektlagt.  

 
• Det må legges opp til et fleksibelt bookingsystem med tilhørende praktiske tilrettelegging 

som bl.a. gir mulighet for at innredning i et undervisningsrom kan variere i ulike uker eller 
deler av uker. 

 
 

   
Uformelle læringsareal UiA (Foto Marta Eide UiB) Uformelle læringsareal Alrek 

Helseklynge (Foto Rambøll) 
Formelle læringsareal Realfagbygget (Foto 
fra Visjon for læringsareal) 

 
Om identitet og tilhørighet 
Temagruppen legger stor vekt på at alle studentene skal kjenne identitet og tilhørighet. Spesielt har 
gruppen sett på utfordringen som ligger i at de store kullene med 1. og 2.årsstudenter. Disse 
studentene får mesteparten av sin undervisning i store grupper, men er samtidig de studentene som 
har størst behov for å kjenne tilhørighet og trygghet; Det er i disse kullene frafallet er størst. For å 
hindre frafall må det derfor spesielt legges til rette for at 1.-2.års-studenter skal oppleve å ha et 
godt studiemiljø og kjenne tilhørighet til fakultetet og sine respektive institutt.  
 
I tillegg til det som er nevnt over om læringsarealene, er gruppen samstemt om at: 
 

• Mens undervisningsrom for de store Bachelorkursene legges med nær tilknytning til 
Allmenningen og de store fellesarealene (se kap. C1), bør undervisning for Bachelor i 
mindre grupper og undervisningslaboratorier legges mer i eller i tett tilknytning til 
instituttene.  
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• Ved planlegging av uformelle læringsareal/studentarbeidsplasser, må det i størst mulig grad 
legges opp til at de enkelte studieprogrammene får sitt eget uformelle læringsareal som gir 
faglig og sosial tilhørighet.  
 

• Masterstudentenes læringsareal legges i størst mulig grad i eller i tett tilknytning til 
instituttene. Særlig studentarbeidsplassene for Master ønskes mest mulig integrert i 
instituttene.  
 

 

Diagrammet viser prinsipper for læringsarealer lagt inntil åpne fellesarealer nivå 1 – Allmenningen 

 

 

Diagrammet viser prinsipper for læringsarealer lagt inntil åpne fellesarealer nivå 2 - Etasjevise fellesarealer 

 
Kartlegging/forutsetninger/dimensjoneringsgrunnlag 
Som utgangspunkt for beregning av læringsarealer er Kunnskapsdepartementets nøkkeltall benyttet. 
Denne sier 2,5 m2 netto læringsareal per student.  
Usikkerhet: 
- Det har ikke vært mulig å få bekreftet om 2,5 m2 per student er rent netto læringsareal 

eller om det også inkluderer studenters toaletter/garderober. I vår beregning har vi antatt 
at dette er rent netto læringsareal. 

 
For den andelen av læringsarealer som er studentarbeidsplasser, er utregning av 
studentarbeidsplasser fra NTNUs Campusprosjekt tatt som utgangspunkt. Dette er ikke et krav/ fra 
KD, men er brukt for å vurdere fordeling av læringsarealene mellom formelle læringsarealer og 
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studentarbeidsplasser. 
• 1-3 års studenter, (3m2 netto per student, 20 % dekningsgrad) 
• 4 års studenter (3m2 netto per student, 60 % dekningsgrad) 
• 5 års studenter (3m2 netto per student, 85 % dekningsgrad) 

 
Usikkerhet: 
- Det presiseres at dette er NTNUs beregningsmåte. Det er ikke avklart med fakultetet/UIB 

om dette kan brukes som utgangspunkt for studentarbeidsplasser tilhørende MN-
fakultetet/Nygårdshøyden sør. Fordelingen mellom andelen av samlet læringsareal til 
undervisningsrom og andelen til studentarbeidsplasser er dermed ikke fullt avklart og må 
vurderes/analyseres videre. Analyser av arealfordeling mellom disse to 
læringsarealkategoriene i referanseprosjekter viser imidlertid ca. 50 % fordeling, og det er 
dette som også ligger i fordelingen vist i vår oppstilling. 
      

For å få mer konkret oversikt over framtidig behov for størrelser og typer av formelle læringsrom/ 
undervisningsrom, er det gjennomført en første kartlegging av hva de enkelte instituttene ser av 
framtidig behov. Resultatene fra denne undersøkelsen er varierende fra de ulike instituttene, men 
gir innblikk i hvilke gruppestørrelser det antas å være behov for i framtiden. Dette er lagt til grunn 
for dimensjoneringen, men det kan være behov for videre avklaring i instituttene og fakultetet og 
uttesting av kapasitet og belegg før endelig fastsettelse av romtyper og -størrelser. I tillegg vil 
innplasseringsskisser også gi noen avklaringer for hvilket mulighetsrom som er i de tre byggene. 
 
Gjennom kartlegging av eksisterende situasjon og analyser ift. studenttall, er det gjort følgende 
vurderinger for den foreløpige beregningen og fordelingen av læringsareal: 
 
- Andel av læringsarealet tilhørende Institutt for Informatikk i Høyteknologisenteret (HIB) 

beholdes som læringsareal etter flytting til Allégaten 64, slik at til sammen i Bioblokkene, 
HIB og VilVite sikres det tilstrekkelig læringsareal for studenter tilhørende Institutt for 
Biovitenskap. Det understrekes at selv om det er tilstrekkelig m2 læringsareal for BIO-
studentene i disse byggene, er det ikke gjort vurderinger på om romstørrelser, plassering 
av rom og utforming er i samsvar med behov.  
 

- Geofysen har ikke tilstrekkelig læringsareal ift. KDs nøkkeltall for alle sine studenter i eget 
bygg. Læringsareal for Bachelorstudenter tilhørende Geofysisk Institutt legges derfor inn i 
beregningen av læringsareal i Realfagbygget. 

 
- I Allégaten 64 er læringsareal for Masterstudenter og 40% av Bachelorstudenter tilhørende 

Institutt for Informatikk lagt inn i beregningen av læringsareal. Resten av læringsareal for 
Bachelorstudentene fra Informatikk er lagt inn i beregningen av læringsareal for 
Realfagbygget. 

 
 
Med utgangspunkt i studenttall inklusiv vekst vist i Kap. C0.5 Dimensjoneringsgrunnlag, gir de 
foreløpige vurderingene over følgende utgangspunkt for fordeling i byggene og beregning av areal: 
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Samlet tellende antall i de tre byggene blir ut fra dette 3.360 studenter. Utregning med 
utgangspunkt i KDs nøkkeltall på netto 2,5m2 per student, gir et samlet netto læringsareal på ca. 
8.400m2. 
 
Av dette er den foreløpige fordelingen at ca. 4.150m2 er formelle læringsareal/undervisningsrom og 
ca. 4.250m2 er studentarbeidsplasser, vist mer detaljer i denne oversikten:  
 

Læringsareal - type
Realfag-
bygget

Fysikk-
bygget

Allegaten 
64 Sum

Studentarbeidsplasser Master 1 450 330 710 2 490
Studentarbeidsplasser Bachelor 1 375 130 255 1 760
Undervisningsrom 3 280 290 585 4 155
Sum 6 105 750 1 550 8 405  

 
Fordeling av læringsarealet i de tre byggene er foreløpig. I den videre prosessen der det arbeides 
med innplasseringsskisser for byggene, bør fordeling av læringsarealene mellom byggene være et 
viktig tema som må belyses.  
 
Fleksibilitet og tanker om framtidig utvikling 
Viktighet av fleksibilitet i utforming og plassering av læringsarealer er presisert i temagruppens 
arbeid. Behovet for formelle og uformelle læringsarealer varierer både over døgnet og over 
semesteret.  Bl.a. er behovet for studentarbeidsplasser og konsentrasjonsplasser størst før 
eksamen, etter at den formelle undervisningen er avsluttet. 
 
Det bør derfor legges til rette for at alle undervisningsrom kan benyttes til: 

• studentarbeidsplasser/konsentrasjonsplasser i eksamenstiden 
• studentarbeidsplasser for gruppearbeid og alenejobbing utenom undervisningstid  

 
Temagruppen har også sett utfordringen ved at gruppestørrelser i fag endres fra år til år. Det må 
derfor lages mest mulig fleksible løsninger for plassering av undervisningsrom: 
 

• Større undervisningsrom må legges slik at de er tilgjengelige for alle, dvs. i tilknytning til 
etasjevise eller byggvise fellesarealer og ikke inne i instituttene.  
 

• Flere undervisningsrom bør legges samlet som en gruppe av rom. Dette vil gi også gjøre at 
arealene kan være godt tilrettelagt for ulike kursstørrelser innen etter- og videreutdanning 
(EVU), slik det er beskrevet i C0.4 om innplassering i byggene. 
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• Det må tilrettelegges for at noen av rommene kan kobles sammen med fleksibel vegg for 

årlige/halvårlige justeringer av størrelse. 
 

• Bygget må ha tilrettelagt infrastruktur (i særlig grad ventilasjon) som gjør at ombygging for 
å dele et stort rom inn i mindre rom eller slå sammen rom kan gjennomføres uten store 
komplikasjoner.  
 

I den videre prosessen vil erfaringene fra Covid-19 være viktige. Hvilke endringer av løsning og 
behov vil det bli for undervisningen; Vil det bli mer digital undervisning og mindre behov for fysiske 
forelesninger? Vil det bli behov for andre typer rom og romstørrelser enn det som er beskrevet i rom 
og funksjonsprogrammet? 

C2.2  Arealprogram  

C.2.2.1 Formelle læringsareal 
 
Formelle læringsarealer er i utgangspunktet reserverbare undervisningsrom, rom der det foregår 
læring med en underviser til stede og som blir timeplanlagt.  
 
Med utgangspunkt i prinsippene for læringsarealer som Temagruppen har kommet fram til, er det 
utformet et utkast til fordeling av ulike typer undervisningsrom. Utkastet er vurdert ut fra 
tilbakemeldingene fra instituttene på framtidig behov sammenholdt med oversikt fra 
studieadministrasjonen på dagens romtyper og belegget på disse. Utkastet må testes ut ift. 
timeplanlegging og mer systematisk innsamling av informasjon om kursstørrelser i den videre 
prosessen.  
 
I eksisterende bygninger, Realfagbygget, Fysikkbygget og Auditoriebygget (som skal rives), er det i 
dag ca. 30 rom av ulik størrelse – fra ca. 30-240 m2 i som er timeplanbelagt, i tillegg er det ca. 10 
undervisningsrom i Høyteknologisenteret som i dag benyttes av både BIO og Informatikk.   
 
I tillegg til disse rommene har instituttene enkelte egne seminarrom/grupperom/møterom som 
benyttes helt eller delvis som læringsareal. Disse rommene er det ikke framskaffet full oversikt over 
når det gjelder belegg og bruk, men det bør gjennomføres i den videre prosessen. 
 
I utkastet til fordeling av undervisningsrom er det tatt utgangspunkt i at samlet areal på 4.155 m2 
skal fordeles på ulike typer formelle læringsrom. Det er foreslått totalt 40 undervisningsrom, fra 
stort aktivt auditorium for 250 studenter til små undervisningsrom for 15 studenter.  
 
I tillegg er det foreslått noen små reserverbare gruppeundervisningsrom for undervisning i svært 
små grupper – opp til 5 studenter. Disse rommene kan også brukes til veiledning og bør fortrinnsvis 
ligge instituttnært. 4 små studio for opptak av eller direkte framføring av digital forelesing er også 
lagt inn som læringsareal. Både de små gruppeundervisningsrommene og studio må sees i 
sammenheng med behovene for veiledningsrom og studio tilknyttet arbeidsplassarealet, se kap. C4, 
samt møteromsfasiliteter i kap. C1.2.7. 
 
Makerspace er også lagt inn som undervisningsrom, men det bør i videre prosess vurderes hvorvidt 
dette skal være reserverbare rom for læring, om det skal være rene studentstyrte arealer eller en 
kombinasjon av disse.  
 
Det er ikke avklart hvordan ulike typer rom kan utstyres for å også dekke spesielle behov i 
tilknytning til disputaser. Dette bør avklares i den videre prosessen med MN-fakultetet. 
 
 
LA.01 Aktive auditorier 
 
LA. 0101  Aktivt Auditorium 120 plasser 210 m2 
 
LA.0102  Aktivt Auditorium 250 plasser 450 m2 
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Auditoriene kan utformes med stolrader plassert trappevis i en amfiløsning og tilpasning på flere 
nivå for rullestol eller det kan legges til rette for undervisning som tradisjonelle forelesninger med 
bruk av tavle/ skjerm i kombinasjon med samarbeidslæring i små grupper med felles møtebord. 
Møbleringen og utforming av auditorieplassene må i så fall utformes slik at skiftet fra forelesning til 
gruppearbeid er enkelt og sømløst og at underviser enkelt kan kunne bevege seg rundt blant 
studentene.  
 
Alle plassene skal ha bord for pc, notatbok og fritt utsyn til foreleser og skjermer, anbefalte siktlinjer 
skal overholdes. 
 
 

Til venstre: Auditorium der annenhver rad kan snu seg for diskusjon i grupper (Cardiff University, UK). Til høyre: Auditorium 
med grupper rundt fastmonterte bord (Queen’s University, Belfast). Foto hentet fra Visjon for læringsarealer. 

 
LA 02 Aktive og fleksible undervisningsrom  
 
LA.0203  Store aktive/fleksible undervisningsrom ca. 120 pl. –  2 stk. ca. 250 m2 
 
LA.0204  Store aktive/fleksible undervisningsrom ca. 80 pl. –  2 stk. ca. 180 m2 
 
LA.0205  Aktive/fleksible mellomstore undervisningsrom 60 pl. –  4 stk. ca. 140 m2 
 
LA.0206  Aktive/fleksible mellomstore undervisningsrom 40 pl. –  4 stk. ca. 90 m2 
 
LA.0207  Fleksible små undervisningsrom 30 pl. –    8 stk. ca. 75 m2 
 
LA.0208  Fleksible små undervisningsrom 20 pl. –    10 stk. ca. 50 m2 
 
LA.0209  Fleksible små undervisningsrom 15 pl. -    8 stk. ca. 40 m2 
 
De aktive/fleksible undervisningsrommene er rom som i utforming er samme type rom med flatt 
gulv og krav til dagslys, men innredning, utstyr og bruk av rommene kan være ulik. De er ikke skilt 
fra hverandre som romtyper i dette oppsettet, og det må avklares hvor stor andel av de ulike 
romstørrelsene som skal være aktive rom og hvor mange som skal være fleksible rom.  
 
Aktivrommene innredes og utstyres med fast innredning for gruppebasert undervisning. Rommet 
innredes med whiteboard og ev. tavler på vegger og fortrinnsvis også med skjermer ved 
gruppebordene.  
 
De fleksible rommene har flyttbare bord for ulikt oppsett og whiteboard og ev. også tavler på 
vegger. Tavler og skjermer kan ev. være flyttbart utstyr eller en kombinasjon. Disse rommene vil 
egne seg til ulike læringsformer som arbeid i smågrupper, for forelesning og til plenumsoppsett for 
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samtale/dialog.  
 
De minste undervisningsrommene anbefales ikke løst med fast innredning. 
 
Det er også innmeldt behov for undervisningsrom som utstyres som datalab med 2 skjermer per 
arbeidsstasjon, og noen av rommene kan utstyres for det. Det tilrettelegges for individuelt arbeid og 
for at 2 og 2 studenter deler skjermer og pc. Behovet for slike rom må avklares videre både for å 
avklare om behovet fremdeles er der og hvor mange og hvor store rom det bør legges opp til. 
Konferer også kap. C3.2. der datasal med spesialkrav for programvarer tilknyttet institutt for 
geovitenskap er beskrevet og medtatt som undervisningslaboratorium. 
 
Temagruppen ønsker at løsningen for de store undervisningsrommene gir tilrettelegging for en god 
læringssituasjon for de store Bachelorkursene. Målet er å få til et felles gruppebasert/studentaktiv 
undervisning for alle studentene i samme tidsrom. Endelig utforming og løsninger for å optimalisere 
undervisningen for de store studentkullene må videreutvikles og testes i den videre prosjekteringen. 
 
Maksimal størrelse må vurderes med akustikk som en viktig faktor, og flere rom plassert i rekke 
med en god løsning for fleksible vegger eller større åpninger imellom kan være en løsning for disse 
store bachelorkullene. 
 
LA.03. Andre undervisningsrom 
 
LA.0301 Små gruppeundervisningsrom  8 stk à 12,5 m2 
Små reserverbare grupperom for undervisning i grupper opp til 5 studenter. Rommene kan også 
benyttes til veiledningsrom.  
Rommene har fast gruppebordsoppsett med skjerm og tavle eller whiteboard på vegg, tilrettelagt for 
digital undervisning. 
 
LA.0302 Studiofasiliteter 4 rom à 7,5 m2 
Det er behov for «enkle» og lett tilgjengelige VR-rom/opptaksrom/ studio som kan plasseres flere 
steder. Disse må kunne brukes både av studenter og ansatte. Underviser trenger f.eks. et lite rom 
for å gjøre undervisningsfilmer med rett akustikk, uten vinduer. 
Rommene skal ha enkel teknologi og ikke være avanserte. Mer avanserte studioer ligger i MCB og 
kan benyttes der. Størrelse på rommene kan varieres. 
 
LA.0303 Skaperverksted – samlet areal 165 m2 
Skaperverksted/Makerspace er undervisningsfasiliteter for innovasjon og læring gjennom 
eksperimentering og produksjon med sentral plassering og nærhet til studentarealer og 
fellesarealer. 
Arealet kan deles inn soner og rom med ulik tilgjengelighet. Ev. laboratorieutstyr som mikroskop og 
annet utstyr som krever opplæring eller sertifisering plasseres i rom med begrenset tilgjengelighet. 
Arealet skal gi studentene mulighet til å drive med selvstendige innovasjonsprosjekter i de ulike 
fagene ved fakultetet. Makerspace kan inneholder ulike typer verksteder for praktisk utøvelse, som 
snekkerverksted, 3D-printere, metallverksted og sy-verksted som kan være åpent for alle.  
Makerspace kan også benyttes som undervisningsareal for mindre grupper studenter. 
 
Makerspace-konseptet må videreutvikles i samarbeid med instituttene og fakultetet slik at arealet 
får en funksjonalitet og utstyr som er nyttig for studentene og klart ansvarsforhold.  
Robotlab er et studentdrevet laboratorium for Informatikkstudentene og kan vurderes plassert som 
del av eller i tilknytning til Makerspace. 
 

C.2.2.2 Uformelle læringsareal 
Som det står i visjonen for læringsarealer må studentarbeidsplassene utformes med utgangspunkt i 
at studenter er forskjellige; der spontan utvikling av samarbeidsgrupper går lett for noen, trenger 
andre inviterende åpne arealer der det er naturlig å sitte ned alene, samtidig som de gir mulighet for 
å treffe medstudenter. Realfagenes karakter krever selvstendig konsentrert arbeid og noen 
studenter trenger stille rom, andre trenger å sitte i åpne areal med myldring. Alle trenger lett 
tilgjengelig mulighet for å ta problemstillinger med seg for diskusjon med medstudenter, slik at 
rikelig med tenkeflater som fysiske og elektroniske tavler er nødvendig, gjerne i korridorer også.  
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Utgangspunktet for utforming av studentarbeidsplasser er: 
- Bruk av arealene skal være intuitiv og de ulike studentarbeidsplassene skal utvikles med en 

palett av ulike varianter med spesifikke kvaliteter og regelsett som skal være gjenkjennbar 
og gi identitet og forutsigbarhet i bruk.  

- Stor variasjon i utforming og ulik konsepter for utforming skal ivareta de ulike studentenes 
preferanser for læringsmiljø og for selvlæring. Alene sammen, i gruppearbeid og 
prosjektarbeid. WEB-undervisning i fellesskap eller alene, spise lunsj og forberede seg til 
neste undervisningstime, lese med bena høyt, er noen scenarier for studentarbeidsplasser 
som kan være aktuelle. 

 
Studentarbeidsplassene deles hovedsakelig inn i 3 ulike kategorier: 
- Konsentrasjonsarbeidsplasser 
- Grupperom  
- Studentarbeidsplasser i åpne arealer.  
 
Det må legges opp til fleksibilitet i løsning, slik at fordelingen mellom de tre kategoriene kan 
forandres i årene som kommer uten særlige ombygginger. 
 
Fordeling av disse kategoriene arbeidsplasser og plassering av dem vil være ulik for 
Bachelorstudenter og Masterstudenter, hovedsakelig fordi Masterstudenter har større behov for 
nærhet til instituttene og fast arbeidssone, enn Bachelorstudentene som har større del av sin dag 
fylt med timeplanlagt undervisning.  
En andel av studentarbeidsplassene i Realfagbygget forutsettes lagt i Realfagsbiblioteket/ 
Læringssenteret. 
 
Prinsippene for læringsareal og for identitet og tilhørighet som temagruppen har kommet fram til 
skal gjelde for både Master- og Bachelorstudentarbeidsplasser. Dette betyr: 
- Studentarbeidsplasser for Masterstudenter legge i eller i tett tilknytning til instituttet 
- En andel av Bachelorstudentenes arbeidsplasser legges i tett tilknytning til instituttet – 

forslag om 25 % 
- Det skal ikke bare være konsentrasjonsplasser for Masterstudenter, men også sosiale soner 

(arbeidsplasser i åpent miljø). Fasiliteter som ofte ønskes av studenter: sofagruppe, 
vannkoker, mikrobølgeovn, kjøleskap, kaffemaskin, etc. 

 
LA.04 Studentarbeidsplasser 
 
LA. 0401 Konsentrasjonsplasser –samlet areal foreløpig anslått til ca. 2 000m2   
Arealer for individuelle, konsentrerte studier over hele dager og for kortere lommer av tid mellom 
forelesninger. For aktiviteter som krever individuell fordeles fordyping, konsentrert og aktiv lesing 
og skriving.  
 
Utforming av konsentrasjonsplasser bør varieres i kvaliteter med ulike støysoner og tilgjengelighet 
for å tilpasses ulike preferanser hos studentene. Plassene kan være alt fra enkeltbåser i fellesareal, 
tradisjonelle lesesalsplasser i lukket rom, mer spesialutformede arbeidsplasser for Masterstudenter i 
egne soner etc.  
I tillegg til disse rommene legges det opp til at undervisningsrom kan benyttes som 
konsentrasjonsplasser /lesesal i eksamensperioder, se  
 
LA. 0402 Grupperom – romstørrelser varierer - samlet areal foreløpig anslått til 600m2 
Rom for skjermet samarbeid i mindre grupper. Det kan være prosjektarbeid, gruppedeltagelse i 
WEB-undervisning etc. eller annen samhandling digitalt med grupper eller personer et annet sted. 
Rommene har fast gruppebordsoppsett med skjerm og tavle eller whiteboard på vegg, tilrettelagt for 
digital undervisning. 
Rommene kan ha ulik størrelse for grupper fra 3-6 personer.  
 
LA.0403 Studentarbeidsplasser i åpent miljø – samlet areal foreløpig anslått til 1650m2 
Det bør legges opp til ulike former for uformelle studentarbeidsplasser i ulike typer rom/soner. Dette 
kan være:  

• Store gruppebord for 10-20 studenter for arbeid alene sammen eller for prosjektarbeid/ 
samarbeid 
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• Mindre gruppebord for 3-6 studenter  
• Sofagruppe, avslappingssoner etc.  
• Båser tilrettelagt akustisk for at studenten kan følge digital undervisning og kunne 

kommunisere med foreleser uten å forstyrre medstudenter. 
 

Et utvalg av de uformelle studentarbeidsplassene skal være synlige og tydelige, og skal skape liv og 
aktivitet. Noen plasser skal være mer skjermet i et åpent areal.  
Visse studentarbeidsplasser behøver ikke være et areal, men et sted som kan brukes på forskjellige 
måter og understøtte flerbruk eks. kantiner, bibliotek, gangarealer, nisjer osv. Se også kap. C1 om 
åpne fellesarealer. 

 

C.2.2.3  Støtterom 
 
 
LA.05 Lagerrom 
 
LA.0501  Lager for datalab, teknisk utstyr og skjermer – samlet areal 75m2 
 
LA.0502  Lager for annet utstyr og møbler – samlet areal 75m2. 
 
LA.06 Print- og serverrom 
 
LA.0601  Printerrom samlet areal ca. 50m2 
 
LA.0602  Serverrom samlet areal ca 50m2 
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C3 EKSPERIMENTELLE FORSKNINGSAREAL 
 
 

C3.1 Generelt 

Dette kapitlet omhandler arealer for eksperimentelle forskningsaktivitet og spesialarealer som ligger 
eller forutsettes å legges i Realfagbygget og Fysikkbygget.  
 

 
 
Undervisningslaber som er sterkt knyttet til den eksperimentelle forskningsaktiviteten og sine 
respektive institutter er også beskrevet i dette kapitlet.  
 
Sentre i byggene har ikke vært spesielt tema for denne gruppen, men det forutsettes at 
eksperimentelle forskningsarealer som benyttes av sentre er inkludert i det som er beskrevet for de 
enkelte instituttene. For øvrig er prinsipper for arbeidsplassarealer til sentre og lokalisering av sentre 
under avklaring (se også kap C0.2). 
 
Bakgrunn og brukerprosess  
Temabrukergruppe for Eksperimentelle forskningsarealer har hatt dokumentet Ambisjoner og 
visjoner eksperimentelle arealer på Nygårdshøyden Sør som utgangspunkt for sitt arbeid. I 
temabrukergruppen har alle MN-fakultetets institutter med eksperimentell forskningsaktivitet vært 
representert5, i tillegg til Samlingsforvaltning og konservering for UM, konserveringsenheten ved UB 
og vernetjenesten ved MN-fakultetet.  
 
Det er blitt gjennomført i alt 5 temagruppemøter i løpet av høsten 2021 og temagruppen har deltatt 
i digitalt foredrag med presentasjon av planene for UiOs Livsvitenskapsbygg. 
 
Det er også avholdt særmøte med alle berørte institutt og avdelinger i Realfagbygget og 
Fysikkbygget, dvs. Institutt for Geovitenskap, Kjemisk institutt, Institutt for Fysikk og teknologi, 
Universitetsmuseet – Naturhistorisk avdeling, Samlingsforvaltning og konservering for UM og 
konserveringsenheten ved UB. Det er også gjennomført en befaring i forskningsarealer i leide lokaler 
på Marineholmen. 
 

 
 
 
5 Institutt for Informatikk og Matematisk institutt har ikke eksperimentelt forskningsareal 

 
Eksperimentelle forskningsareal omfatter: 

 
Med planlagt innplassering i Realfagbygget: 
• Eksperimentelle forskningsarealer og undervisningslaber for Institutt for geovitenskap 
• Eksperimentelle forskningsarealer og undervisningslaber for Kjemisk institutt  
• Forskningsarealer for Universitetsmuseets naturhistoriske avdeling 
• Samlingsforvaltning og konservering for UM  
• Konserveringsenheten ved UB 
• Andre støttearealer etc. i Realfagbygget 

 
Med planlagt innplassering i Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus: 
• Eksperimentelle forskningsarealer og undervisningslaber for Institutt for fysikk og 

teknologi 
 

Ikke avklart plassering/løsning: 
• Andre eksperimentelle behov innmeldt fra Geofysisk institutt m.m. 
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Temagruppens fokusområder 
Fra visjonsdokumentet trekkes det særlig fram at Nygårdshøyden Sørs eksperimentelle miljø skal 
være et åpent, attraktivt og fleksibelt kunnskapsfellesskap for studenter, forskere, ingeniører og 
samarbeidspartnere. I tillegg trekkes det fram at Nygårdshøyden sør skal ha fleksible og velegnede 
areal for et bredt spektrum av basale og avanserte vitenskapelige verktøy. 
 
I mandatet for brukergruppen er det i tillegg framholdt at gruppen skal bidra til grunnlag for 
løsninger som sikrer sambruk og effektiv utnyttelse av arealer og ressurser innen og på tvers av 
institutt- og andre organisasjonsgrenser, og som stimulerer til samhandling internt og eksternt. 
 
Gjennom arbeidet i temagruppen har det blitt påpekt flere viktige forhold som det må legges vekt på 
i prosjektet: 
Om fleksibilitet: 

• Institutt og avdelinger må ha fleksibilitet til å kunne vokse og minke. Organiseringen mellom 
instituttene må tilrettelegge for dette, og bygget må være teknisk fleksibelt nok til at dette 
er mulig. 
 

• Realfagbygget har vært svært fleksibelt å bygge om. Denne fleksibiliteten må beholdes i 
ombyggingen. Det må bl.a. være nok luftkapasitet tilgjengelig til å kunne bygge om på ulike 
måter.  
 

• Laboratorier bør generelt bygges så generisk så mulig. 
 
Om åpenhet: 

• For de eksperimentelle forskningsarealene vil det med utgangspunkt i HMS-krav og 
sikkerhet ikke være mulig å ha full åpenhet og tilgang til arealene. Det påpekes at åpenhet 
også dreier seg om vinduer som gjør aktiviteten synlig, men ikke gir tilgang. 
 

Om nærhet til andre arealkategorier: 
• For stor avstand mellom kontorplass og eksperimentelt forskningsareal kan begrense bruken 

av laboratorier på grunn av tidspress.  
 

• Det er behov for studentarbeidsplasser og undervisningsrom i nærheten av undervisnings- 
laboratorier og eksperimentelle arealer, slik at studenter får kort avstand fra eksperimentelt 
arbeid til sted for bearbeiding av resultater. 

 
 

Om transport og kommunikasjonsveger: 
• Kjelleren i Realfagbygget vil være i bruk av mange ulike enheter, og bl.a. behov for 

transport, tilkjøring, varelevering, avfallshåndtering m.m. for de eksperimentelle 
forskningsenhetene skal løses i samme område. Det er viktig at disse arealene blir spesielt 
gjennomgått med tanke på sikkerhet for både personell og gjenstander. De eksperimentelle 
enhetene må involveres i dette. 
 

• Tilsvarende må det sikres at heiser og andre kommunikasjonsveier i bygget er tilrettelagt 
både med tanke på størrelser og sikkerhet for den bruken som den eksperimentelle 
forskningsaktiviteten i byggene krever.  
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Om planlegging av byggeprosess og rokade 
Temagruppen er sterkt opptatt av at ombygging samtidig med at det skal foregå eksperimentell 
aktivitet, flytting av eksperimentelle aktiviteter internt i byggene og flytting av funksjoner 
midlertidig til andre bygg vil være svært krevende.  
 
På grunn av pågående forskningsprosjekter og nye prosjektsøknader må planene for NGHS være 
klare minimum to år på forhånd. For enkelte større, langvarige prosjekter med store forpliktelser til 
å levere fremragende resultater/data, slik som nasjonal infrastruktur med teknisk avansert og 
krevende instrumentering, er det avgjørende å finne gode løsninger for kontinuerlig drift gjennom 
det meste av byggeperioden.  I hele planleggingsprosessen og fram til byggestart må det i tillegg 
legges opp til kontinuerlig dialog mellom byggeprosjektet og forskningsgruppene/instituttene for å 
sikre best mulig forskningsaktivitet underveis.  
 
Det påpekes spesielt: 
- Nedetid på laboratorier er utfordrende og ikke ønskelig og det må undersøkes og vurderes 

ulike muligheter for midlertidige løsninger. Å flytte laboratorier midlertidig til annet sted vil 
imidlertid også være krevende, både i form av at instrumenter ikke tåler/blir ødelagt ved 
flytting, at det kreves lang tid å sette opp instrumenter og at instrumenter må deles opp i 
mindre biter for å flyttes. 

- Flere eksperimentelle forskningsarealer har en sensibilitet mot flytting/rystelser eller andre 
spesielle forhold. Dette gjelder både forskningsarealer tilhørende Institutt for Geovitenskap 
og Kjemisk institutt i Realfagbygget, og flere av forskningsarealene til Institutt for Fysikk og 
teknologi i Fysikkbygget. All graving, riving og annen byggeaktivitet vil påvirke 
instrumentering i byggene.   
 

Kartlegging/forutsetninger/dimensjoneringsgrunnlag 
Det er ingen statlig arealnorm for eksperimentelle forskningsarealer, men det finnes erfaringstall på 
m2 generelt forskningsareal per ansatt som driver eksperimentell virksomhet og per Masterstudent, 
bl.a. benyttet som dimensjoneringsgrunnlag for Livsvitenskapsbygget tilhørende UiO.  
Disse erfaringstallene er ikke direkte overførbare til NGHS. Utgangspunkt for dimensjonering av de 
eksperimentelle forskningsarealene har derfor vært at arealet for denne aktiviteten i hvert institutt 
ikke skal økes. Dette gjelder også for UM-Naturhistorisk avdeling. 
 
Det er avhold særmøte med hver enhet og utarbeidet et kategoriseringsskjema for eksperimentelle 
forskningsarealer som hjelp og oppstart for å se muligheter for effektivisering av eget areal, vurdere 
nye måter å organisere arealene på og finne fram til framtidsrettede og fleksible løsninger for de 
eksperimentelle arealene.  Enhetene har med utgangspunkt i dette tatt en grundig gjennomgang av 
sine eksisterende eksperimentelle arealer og meldt tilbake om hvordan den ideelle løsningen for 
enheten vil være. 
 
Deler av det eksperimentelle forskningsarealet i de to byggene er av ulike grunner ikke mulig eller 
ikke ønskelig å flytte på. I materiellet er det derfor spesielt skilt mellom de aktivitetene som må 
beholdes eller ønskes beholdt der de er i dag og de som kan endres.  
 
Fleksibilitet og tanker om framtidig utvikling 
Arbeidet i temagruppen har vist at den eksperimentelle forskningsaktiviteten som foregår i byggene 
er svært spesialisert og forskjellig fra hverandre der muligheten for sambruk er begrenset. Arbeidet 
viser at sambrukspotensialet i stor grad ligger i at de ulike fagfeltene kjenner til hverandres 
forskningsarealer/laboratorier og dermed kan benytte disse til spesielle oppgaver eller deler av kurs. 
I tillegg har det framkommet at det vil være muligheter for felles utnyttelse/bruk av enkelte 
støtterom. 
 

C3.2 Arealprogram  

For å skille mellom de forskningsarealene som forutsettes å beholde dagens plassering fra andre 
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forskningsarealer, er disse merket med blå skrift. Dette gjelder også fastlagt etasjeplassering. 
 
Det presiseres at verken generelle eller spesielle krav til laboratorieutforming, HMS-krav m.v. er fullt 
ut medtatt i dokumentet. Den fulle detaljeringen vil komme i senere prosess. I dette dokumentet er 
det de vesentligste forholdene for kalkyle for KVU og for innplassering i byggene som er beskrevet. 
 
 

C.3.2.1 Institutt for geovitenskap 
 
Generelt 
På Institutt for geovitenskap forskes det innen en rekke ulike geofaglige tema. De strategiske 
satsingsområdene for forskningen er energi, ressurser, klima, miljø og geofarer/naturkatastrofer. 
 
Instituttet har i dag sine eksperimentelle forskningsarealer fordelt over 6 etasjer i Realfagbygget. 
Det er et sterkt ønske i instituttet å i større grad samle instituttets eksperimentelle areal i bygget, 
men enkelte laboratorier/funksjoner må av ulike grunner beholde sin nåværende plassering, bl.a. 
labene i El.mik.lab.- klyngen.  
 
De tre hovedgruppene Lab-ELISA, Far-lab og Earthlab ønskes plassert i samme etasje. Disse er rene 
lab-funksjoner med tung infrastruktur.  
 
GEO ser det som ønskelig at beslektede fagmiljøer ved instituttet får bedre nærhet, for eksempel 
ved å samle massespektroskopilaboratoriene tettere. Dette vil si at Farlab, TIMS-lab, ICP-lab, GC-
MS delen av Biogeokjemi-lab, samt Renlab samles geografisk. En slik samling av beslektede 
fasiliteter vil kunne gi gevinster med hensyn til oppbygging av hensiktsmessig og effektiv 
byggeteknisk infrastruktur, og vil også gi bedre rammer for et tettere faglig samarbeid mellom 
beslektede miljøer. 

I særmøtet med instituttet er følgende blitt påpekt: 
− Å ha kontorer i samme etasje som laber og på tvers av bygget er nært nok. Plassering i hver 

sin ende av bygget er ikke tilfredsstillende, da er det bedre å ligge rett overfor hverandre (i 
to etasjer). 

− Det er bedre løsning å plassere labene i midtareal med lyssjakter og plassere kontorer ved 
vinduene og dermed mot utsikten. 

− Det er viktig at muligheten til å frakte store objekt blir ivaretatt, både frakt i samme etasje 
og mellom etasjer. 

− En stor infrastruktursøknad som innbefatter nasjonal infrastruktur som flere enn UiB vil 
benytte, vil kreve at det etableres arbeidsplasser for gjestebrukere. 

− Generelt er det ønske om en generator som back-up ved strømbrudd.  
− Trykklufttilførsel må være avbruddsikker. 
− Laboratoriene må være enkle å dele og å utvide.  

 
 
 
Lab-ELISA  754 m2 
 
Lab-ELISA understøtter forskning på kjemisk sammensetning av alle typer materiale fra «hard rock» 
til vann. Laboratoriene betjener grunnleggende og anvendt forsking innen element og isotop 
geokjemi, geomikrobiologi og biogeokjemi.  
 
Lab-ELISA er delt i tre deler, Lab-ELISA 1, Lab-ELISA 2 og Lab-ELISA 3.  
 
Det er seks teknisk ansatte og seks vitenskapelig ansatte tilknyttet lab-ELISA. 
 
Det er nødvendig at teknisk personell og vitenskapelige tilsatte med hovedansvar for de store 
fasilitetene Tynnslip-lab, ICP-lab, TIMS-lab og Renlab, Biogeokjemi-lab og Geomikrobiologi-lab har 
kontor nært sine respektive laboratorier slik at man kan holde oppsikt med pågående prosesser og 
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være tilgjengelig for å gi støtte til studenter og andre som benytter laboratoriene. 
 
Alle laboratoriene trenger lett tilgang for store kolli og gassflasker. Det er store instrumenter, og for 
installering og flytting er det viktig med egnede heiser, brede dører og ingen dørstokker.  
 
Støtterom som er felles for lab-ELISA er kjølerom, knuserom fin og knuserom grov.  
 
 
GV.01   Lab-ELISA 1:  285 m2  
GV.0101  Geomikrobiologilab  125 m2 
GV.0102  Kjølerom   15 m2  
GV.0103  Kjølerom   10 m2  
GV.0104  Instrumentrom   2x 10 m2 
GV.0105  Lager   25 m2 
GV.0106  Biogeokjemilab  50 m2 
GV.0107  Biogeokjemilab  50 m2 

GV.0108  Fissiontrack lab  10 m2 
 
 

  
 
GV.0101  Geomikrobiologilab 125 m2  
På Geomikrobiologilab utføres forskjellige mikrobiologiske og biogeokjemiske analyser.  Laboratoriet 
inneholder mange mindre instrumenter.  Det er behov for en utforming der ulike arbeidsoppgaver 
har dedikerte, mindre rom/arealer. Det vurderes å implementere radio aktiv tracer lab som nå er 
plassert i kjelleren i Geomikrobiologi lab. De to instrumentrommene er knyttet til Geomikrologilab. 
 
Tilhørende Geomikrobiologi-lab: 
GV.0102 Kjølerom 15 m2 (-80ْC og -18ْC frysere og mange kjøleskap) 
GV.0103  Kjølerom 10 m2 (+ 4ْ C) 
 
GV.0104  Instrumentrom 10 m2+10 m2  
PCR instrumenter. Lett instrumentering som må skjermes fra kjemikaliesøl. Tilknyttet 
Geomikrolobiologi-lab. 
 
GV.0106  Biogeokjemilab 50 m2 og GV.0107 Biogeokjemilab 50 m2 
Biogeokjemiske våtlaber der det analyseres anioner og organiske forbindelser med HPLC og GC-MS. 
Det er også en avdeling med høytrykks apparatur. Laboratoriet består av flere små rom med 
spesialisert funksjon.  
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GV.0108 Fissiontrack lab 10 m2 
Rommet inneholder lettere instrumentering (spesialmikroskop med tilleggsutstyr) og en 
arbeidsstasjon.  
 
 
GV.02  Lab-ELISA 2:  249 m2 

GV.0201  Ren-lab    35 m2  
GV.0202  TIMS-lab   30 m2  
GV.0203  Preplab TIMS   10 m2 
GV.0204  Preplab mineraler  15 m2 

GV.0205  Veierom    7 m2  
GV.0206  Sluse    5 m2 
GV.0207  Vifterom   7 m2 
GV.0208  ICP-preplab   20 m2 
GV.0209  ICP-MS lab   70 m2  
GV.0210  ICP-AES lab   20 m2 
GV.0211  Gassrom   5 m2 
GV.0212  Lager    25 m2 
 
 

  
 
 
GV.0201 Ren-lab 35 m2 og GV.0202 TIMS-lab 30 m2  
Ren-lab og Tims-lab er samlokalisert i dag, og dette er ønskelig å videreføre. I disse laboratoriene 
opparbeides prøver under superrent regime for høy-presisjonsanalyser av isotopforhold med TIMS 
og analyse av sporelementer og isotoper med ICP-teknikker. Lokalisering av TIMS-lab, Ren-lab og 
ICP-lab nær hverandre vil gi en effektiv, sikker og optimal flyt i arbeidet.  
 
På grunn av svært ulike arbeidsoperasjoner må arealene være samlet, men delt opp i flere rom.  
 
Arealene behøver avsug, trykkluft, 400 V, 240 V 3p, 240 V 1p, vanntilførsel type 1 vann, tilkobling 
til kjølevann og dagslys/vindu. Behov for presis temperaturkontroll. Prep-lab trenger 1 avtrekk. 
Filamentarbeid krever 1 avtrekk/punktavsug.  
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Ren-lab skal bygges opp etter klasse 1000 (ISO6) med tilhørende omkledningssluse. Det må være 
minimum 9 spesialavtrekksskap. 1 avtrekk skal være tilpasset destillasjon av store mengder flussyre 
(HF) og andre syrer.  
 
Tilhørende TIMS-lab: 
GV.0203 Preplab TIMS 10 m2 
GV.0204  Preplab mineraler 15 m2 

GV.0205  Veierom 7 m2 (behandler prøver fra knuserom) 
 
Tilhørende Ren-lab: 
GV.0206  Sluse 5 m2 (omkledning) 
GV.0207  Vifterom 7 m2 (ren luft til Renlab) 
 
GV.0209  ICP-MS lab 70 m2 og GV.0210 ICP-AES lab 20 m2 
ICP-lab betegnes som en «kjernefasilitet» (fellesfasilitet for UiB, tilgjengelig også for eksterne 
miljø). Instrumentlaber med store instrument for analyse av sporelementer, ultrasporelementer og 
isotoper. 3-4 ICP-MS instrumenter, 1 stort laserinstrument, 1 ICP-AES og 1 Ione kromatograf. Det 
bør vært et svakt overtrykk i instrumentlabene. I ICP-MS lab er det et ICP-kontor med styrings-
computere for alle analyseinstrumenter. Instrumentene kan plasseres i samme rom.  
 
Behov for avsug, trykkluft, 400 V, 240V 3p og 240V 1 p, type 1 vann og tilkobling til internt 
kjølevann for alle instrumenter. Romventilasjonen må ha stor kapasitet som møter spesifikasjonene 
til flow/minutt til instrumentene, min 12 punkter. Presis temperaturkontroll er nødvendig. Enkel 
rengjøring av overflater i alle rom i laben. Ar, N2 og trykkluft fra sentral. Inneholder også en våtlab.  
 
Tilhørende ICP-MS lab: 
GV.0208  ICP-preplab 20 m2 
Minimum 2 spesialavtrekkskap i helplast som både suger ut syredamp og lager renluftsgardin 
(hepafilter) i front. Laboratoriet skal ha vindu/dagslys. Plasseres mellom ICP-MS rom og ICP-AES 
rom. 
 
Det er en fordel å etablere et spesialrom for kjølere og pumper for å håndtere varme- og 
støyproblematikk. Anlegg for flytende Argon (Ar) bør utredes.  
 
GV.0211  Gassrom 5 m2  
Ventilert og temperaturkontrollert rom med kjølere, interfacepumper, N2 og He.  
 
GV.0212  Lager 25 m2 
Lager for ICP. Kan plasseres i noe avstand fra laboratoriene.  
 
 
GV.03  LabELISA 3:   145 m2 
GV.0301  Mineralseparasjon   30 m2  
GV.0302  Tynnslip-lab    35 m2 
GV.0303  Innleiringsrom   15 m2 
GV.0304  Ramanlab    40 m2 
GV.0305  Mikroskoprom    15 m2  
GV.0306  Thermokronologi-lab   10 m2 
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GV.0301 Mineralseparasjon 30 m2 og GV.0302 Tynnslip-lab 35 m2 
Instrumentrom/våtlab. Rommene bør samlokaliseres til et større laboratorium som er internt delt 
opp i enheter. Dette vil gi mer effektiv og optimal flyt i arbeidet. Det er behov for avsug, trykkluft, 
400 V, 240 V 3p, 240 V 1p, minimum 6 avtrekksskap og vindu/dagslys. Det må være støyskjerming 
av sliperobot og mineralseparasjonsmaskin i rommet. Smeltemaskin med propan krever tilpasset 
areal med eget avtrekk. Det kan eventuelt vurderes å gå over til smeltemaskin drevet av 
elektrisitet.   
 
GV.0304  Ramanlab 40 m2 
Laboratoriet brukes til identifisering og karakterisering av mineraler og mikrofossiler. Har et middels 
stort instrument med tilhørende tungt instrumentbord. Laboratoriet inneholder også 2-3 store 
lysmikroskop.  
Rommet behøver avsug, trykkluft, 400 V, 240 V 3p, 240 V 1p, vanntilførsel type 1 vann, presis 
temperaturkontroll, vibrasjonsfritt bord for raman-instrumentet, tilkobling til kjølevann og 
dagslys/vindu.  
 
GV.0305  Mikroskoprom 15 m2  
Instrumentrom for «hard rock» mikroskopering.  
Rommet behøver avsug, trykkluft, 400 V, 240 V 3p, 240 V 1p, vanntilførsel type 1 vann og 
dagslys/vindu.  
 
GV.0306  Thermokronologi-lab 10 m2 
Mikroskop/pc. Rommet har lett infrastruktur og er enkelt å flytte.  
 
   
GV.04  Felles for LabElisa: 75 m2   
GV.0401  Kjølerom  15 m2 I kjeller  
GV.0402  Knuserom grov  30 m2 I kjeller  
GV.0403  Knuserom fin  30 m2 I kjeller 
GV.0404  Sluse for omkledning 10 m2 I kjeller 
 
GV.0402  Knuserom grov og GV.0403 Knuserom fin 
Grovt knuserom for saging og knusing og fint knuserom for pulverisering og mineralseparasjon med 
vaskerom. Disse rommene bør forbli i kjelleren, men kan med fordel samlokaliseres.  
Det kreves spesielt verneutstyr og det er behov for ren omkledningssluse med verneutstyr og 
lademulighet til vernemaskene. Rommene behøver avsug for luft med mye støv, industristøvsuger, 
trykkluft, 400 V, 240V 3p og 240V 1 p. Gulvene må tåle store mengder vann. Rommene må kunne 
vaskes ned flere ganger per måned. Det skal ikke være vindu/dagslys.  
    
    



UNIVERSITETET I BERGEN – NYGÅRDSHØYDEN SØR – ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM  
 
 

HTTPS://RAMBOLL.SHAREPOINT.com/sites/uibnygrdshydensrnghs/shared documents/general/uib nghs rom-og funksjonsprogram.docx side 72 
 
 

GV.05 FARLAB   270 m2 
Farlab brukes til å blant annet forske på kjemiske klimasignaler, og er nasjonale 
infrastrukturfasiliteter (kjernefasilitet) for analyse av lette stabile isotoper. Farlab har tung 
infrastruktur og de tilhørende funksjonene må plasseres i nærheten av hverandre. Det er tre teknisk 
ansatte tre vitenskapelig ansatte knyttet til Farlab. 
 
For god arbeids- og informasjonsflyt bør FARLAB plasseres i nærheten av ICP-MS lab og 
Biogeokjemilab i LabELISA. Forskere og tekniske ansatte må ha kontor nærme laboratorium. 
FARLAB bruker en rekke av funksjonene i Earthlab. 
 
Laboratorium trenger enkel tilgang for  

- Flytende nitrogen-tanker på 250 L. Dette betyr at det må være brede dører og ingen 
dørterskler.  

- Gassflasker 
- Kommunikasjonsareal som håndterer flytting av store instrument  

 
 
Farlab består av:      
GV.0501  Våtlab   30 m2 
GV.0502  Veierom   25 m2 
GV.0503  DI-lab   70 m2 
GV.0504  CF-lab   30 m2 
GV.0505  Gassrom  15 m2 

GV.0506  Tørrlab   20 m2 
GV.0507  Laserinstrument  30 m2 
GV.0508  Fryselab x 2  20 m2 

GV.0509  Sluse for omkledning 6 m2 
GV.0510  Organisk kjemi  20 m2 
GV.0511  Lager Farlab  10 m2 
 
 

 
 
 
GV.0501  Våtlab 30 m2 
Inneholder lab-vaskemaskin som kjører minimum tre vasker daglig.  
Rommet må inneholde 4 m benkeplass med vask, lagring av glass etc., tørkeskap 70 °C, 
avtrekkshette, benkeplass for preparering av våte prøver, rensing og eksperimenter.  
DI water production: 5L pr time, 15MOhm eller bedre, 60 L eller større tank. Water purification plant 
for flere laber med tilstrekkelig kapasitet. Våtlab må plasseres ved siden av Veierom. 
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GV.0502  Veierom   25 m2 
Plass til 6 veiestasjoner. Minst 4 av veiestasjonene må være beskyttet mot trekk og vibrasjon- og 
lydfri. Behov for plass til oppbevaring av veieutstyr og prøver. Veierom bør være i umiddelbar 
nærhet til DI-lab og Våtlab.  
 
GV.0503  DI-lab 70 m2 og GV.0504 CF-lab 30 m2 
7-8 MS instrumenter (stort areal, tunge). Omfattende infrastruktur.  
Bord for instrumentdatamaskin. Bord for behandling av prøver og lignende. Laboratoriet trenger 
fleksibel tilgang til strøm, gasser og ventilasjon for skiftende/fremtidig omorganisering med 
minimale utgifter og behov for eksterne arbeidere. Høy grad av temperaturstabilitet. Ventilasjon og 
klimaanlegg må koordineres. Homogen kjøleluft. Ventilerte, lydisolerte bokser for rotasjonspumper 
for å redusere laboratoriestøy og oljedamp. Krever ekstra plass ved siden av instrumentene. 
Reservestrøm UPS 230V og 400V for inntil 45 min. strømbrudd.  Reservetrykkluft for 
instrumentventiler.  
 
Laben har mange like spesifikasjoner som ICP-lab (LabELISA), og det kan derfor være gunstig at 
disse plasseres i nærheten av hverandre.  
 
GV.0505  Gassrom 15 m2 
Ren trykkluft, inerte gasser, farlige gasser og brennbare gasser. Krever presis temperaturkontroll, 
god ventilasjon iht. brannkrav.  
 
Utforming av og krav til gassrom må sees på helhetlig med alle avdelingene.  
 
GV.0506  Tørrlab 20 m2 
Tørrlab behøver elektrisk benk med fleksibel avtrekkshette. Laboratoriet inneholder også 
arbeidsstasjoner for eksperimenter som instrument-/utstyrsreparasjon, forberedelse til feltarbeid og 
behandling av prøver. Arbeidsstasjonene består av benkeplass med gass og strømtilførsel. 
 
GV.0507  Laserinstrument 30 m2 
Rom for 4-6 mindre laserinstrument. Bord på 0,8 m x 2 m til hvert instrument.  
Rommet behøver tilgang til strøm, gass, ventilasjon og presis temperaturkontroll. Instrumentene 
trenger ren trykkluft. Rommet må ha en fleksibel utforming slik at det kan tilpasses ulike brukere.  
 
Behov for plass til LN2-tanker nærme laserinstrument når disse ikke er i bruk. Arealet må være godt 
ventilert og ha enkel tilgang.  
 
GV.0508  Fryselab x 2   20 m2 

To laboratorier som må kunne reguleres fra -40 °C til -15 °C for eksperimenter i lav temperatur og 
midlertidig prøvelagring. Det må være en omkledningssluse utenfor. Plasseres ved siden av 
Laserinstrument fordi instrumentene skal brukes i forbindelse med kjøleromsforsøk.   
 
Tilhørende Gv.0508 Fryselab: 
GV.0509  Sluse for omkledning 6 m2 
 
GV.0510  Organisk kjemi   20 m2 
Laboratoriet brukes til å trekke ut organiske forbindelser (biomarkører) til analysering fra 
sedimenter eller andre prøver, og klargjøring av organiske prøver for IRMS og andre analyser utført i 
FARLAB. Rommet kan kombineres med andre laboratoriebehov, men bør være adskilt på grunn av 
bruk av løsemidler, ultrlydbad etc. Andre laboratoriebehov kan øke det nødvendige arealet.  
Rommet behøver 2-3 store og dype avtrekkshetter med bredde på over 4 meter, og tilsvarende 
mengde benkeplass. Fryser for prøveoppbevaring (kan være ekstern). Rommet skal inneholde ASE 
350, ultralydbad, plass for rengjøring av utstyr, oppbevaringsplass, ventilert oppbevaring av 
løsemidler og ovn for askeutstyr 450 °C. 
 
GV.0511  Lager Farlab   10 m2 
Lagring av prøver, utstyr, frysere og kjøleskap.  
 
 
GV.06 EARTHLAB  529 m2 
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EARTHLAB er en nasjonal infrastrukturfasilitet («kjernefasilitet») for analyse av sedimenter avsatt i 
ulike geologiske arkiver (innsjø, hav). I forbindelse med opprettelsen av EARTHLAB ble flere tidligere 
lab-funksjoner lagt innunder denne. Prøvene er ofte sedimentkjerner som skannes, og/eller 
kjernemateriale som siktes eller aldersdateres.  
 
EARTHLAB kan grovt deles opp i to deler, og består av Kosmolab og en rekke mindre laboratorier 
sentrert rundt Sediment laboratory. 
 
Kosmolab har sterkere tilknytning til LabELISA enn til de andre funksjonene i Earthlab. I Kosmolab 
prepareres steinprøver for analyse. Det bør være mulig å se inn på både Store- og Lille kosmolab 
utenfra. Laboratorium bør lokaliseres der det er flere personer rundt som kan bistå og varsle ved 
eventuelt søl av flussyre. Det må vurderes om det skal være et dekontamineringsrom for flussyre i 
nærheten. Det bør være noen studentarbeidsplasser i tilknytning til laboratorier der studentene kan 
være mens de venter på prosesser i laboratoriene.  
 
Kosmolab har potensiale til å bli benyttet av flere personer som bruker flussyre eller andre 
konsentrerte syrer. Dette skjer i liten grad i dag på grunn av dagens lokalisering i 5. etasje som er 
langt unna andre brukere.  
 
Det er tre teknisk ansatte tilknyttet Earth-lab. En teknikker er tilknyttet Kosmolab. De to andre er 
tilknyttet de andre laboratoriene i Earth-lab. Teknikere bør har kontorplass i nærheten av lab 
arbeidsplassene sine. Tre vitenskapelig ansatte har også sterk tilknytning til Earth-lab og må ha 
kontorplass nært laben. 
 
Earthlab består av:    
Kosmolab 
GV.0601  Lille kosmolab    15 m2 

GV.0602  Store kosmolab    30 m2 

GV.0603  Renromssluse Kosmolab  4 m2 
GV.0604  Renselab/etselab (kosmo)   15 m2    
 
GV.0605  Sediment lab   100 m2 
GV.0606  Scanner lab    40 m2  
GV.0607  Kornstørrelse lab   20 m2 
GV.0608  Analysevekter    10 m2 
GV.0609  Ultralyd bad    20 m2 
GV.0610  LOI – avtrekkskap lab   70 m2 

GV.0611  Sikte/riste lab + Tephra   50 m2 
GV.0612  Kjølerom    15 m2 
GV.0613  CT-lab     45 m2 I kjeller 
GV.0614  Væskeinklusjonslab (VI-lab)  35 m2 

GV.0615  Mikropskop    30 m2 
GV.0616  Environmental magnetism   20 m2 
GV.0617  Lager    10 m2 
 
I Earth-lab er det enkelte laber med tung instrumentering som er vanskelig å flytte. Dette gjelder i 
særlig grad CT-lab i kjelleretasjen.  
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GV.0601  Lille kosmolab 15 m2 

Laboratorium beregnet for å generere ren kvarts – utføre mineralseparasjon. I tillegg kan 
laboratoriet benyttes av andre som har behov for å jobbe med flussyre og andre konsentrerte syrer. 
Behøver 1 bredt avtrekksskap, god ventilasjonskapasitet, vanntilførsel type 1 vann, tørkeskap, 
avfallsskanner og laboratoriebenker.  
Plasseres i umiddelbar nærhet til Store Kosmolab og med enkel/direkte forbindelse til Flotasjonslab.  
 
GV.0602  Store kosmolab 30 m2 

Laboratorium kun beregnet for preparering av kosmogene nuklider fra ren kvarts. Behøver 3 brede 
avtrekksskap, god ventilasjonskapasitet, vanntilførsel type 1 vann, veiebord, ovn 800°C, tørkeskap 
og laboratoriebenker. Det må være overtrykk i rommet og sluse for å komme inn.  
 
Bør plasseres i nærheten av ICP-lab og Renlab i LabELISa.  
 
GV.0604  Renselab/etselab (kosmo) 15 m2    
Deles opp i to rom: 
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Flotasjonslab 10 m2 
Laboratorium beregnet for å utføre flotasjon med eukalyptusolje. Bør være i et separat rom pga. 
sterk lukt fra eukalyptusolje. Rommet bør lokaliseres med enkel eller direkte forbindelse til Lille 
kosmolab pga. frakt av flasker med 1 % HF mellom rommene. 
 
Støyrom 5 m2 
Adskilt rom for utføring av «HF-etsing» - rensing av kvarts i ultralydbad i ca. 2,3 % HF/HNO3-
løsning. (I dag utføres dette arbeidet på TE15a (flotasjonslab), men pga. støy fra ultralydbadene bør 
dette utføres i et separat rom). 
 
GV.0605 Sediment lab 100 m2 
Kombinert undervisningsrom og laboratorium. Det vil foregå åpning av kjerner og diskusjon av 
prøvematerialet før analysering og kursundervisning. Behov for vasker, trykkluft, dagslys og 
avtrekksskap. Lett infrastruktur.  
 
GV.0606  Scanner lab 40 m2 
Instrument-lab for kjerne-skannere. Trenger internt kjølevann 15-17 grader, ren trykkluft, 
vanntilførsel, strøm 220V og 400V, dagslys og avtrekksskap. Tung infrastruktur.  
 
GV.0607 Kornstørrelse lab 20 m2 
Instrument-lab. 3-4 enheter som måler partikkelstørrelser, antall og form. Trenger vanntilførsel, 
trykkluft, strøm 220V, dagslys og avtrekksskap. 
 
GV.0608  Analysevekter 10m2 
Veierom med 3-4 vekter med PC og etikettskriver. Vektene har 3 desimalers nøyaktighet. Behov for 
trykkluft, laminære luftstrømmer og strøm 220V. 
 
GV.0609  Ultralyd bad 20m2 
Instrumentrom med Ultrasonic bath, freeze dryer, freezer and fridges. Behov for strøm 220V, 
vanntilførsel, trykkluft, lyddempende og avtrekksskap. Rommet skal ikke ha vindu/dagslys. 
 
GV.0610  LOI – Avtrekkskap lab 70 m2 

Lab med 4 avtrekkskap, 2-3 glødeovner og 10-talls varmeskap. Det er stor varmeproduksjon i 
rommet som gir behov for romkjøling. Behov for mye strøm 220V en- og trefase, 400V, vanntilførsel 
og trykkluft. Rommet skal ha vindu/dagslys. 
 
GV.0611  Sikte/riste lab + Tephra 50 m2 
Våtkjemi og instrumentlab. Behov for vanntilførsel, trykkluft, strøm 220V og 2 avtrekk. Rommet skal 
ha vindu/dagslys. 
 
GV.0612  Kjølerom 15 m2 
Kjølerom for kjerner og prøver som er under arbeid på labene. Kjernemateriale skal oppbevares ved 
4 grader. Behov for strøm. Rommet skal ikke ha vindu/dagslys. 
 
GV.0613  CT-lab 45 m2 
Rommet har tung infrastruktur med stort utstyr som er vanskelig å flytte (>10 tonn). Behov for 
strøm 220V og 400V. Det produseres mye varme i rommet og det er behov for AC.  Det produseres 
mye dataoverføring via fiber. Rommet skal ikke ha vindu/dagslys. 
 
GV.0614  Væskeinklusjonslab (VI-lab) 35 m2 

Instrument-lab med noe kjemi. På laben er det et stort optisk bord med speil og filtre som definerer 
en laserstråle. Bordet er tungt og vanskelig å flytte. Strålen produseres i en laser og ender i flere 
mikroskop. Strålegangen er helt åpen. Rommet er svært sensitivt for ytre påvirkning. Behov for et 
avtrekk, strøm 220V og 400V, vindu/dagslys, kjøling +/- 1 grad, kjølevann +/- 15-17 grader, ren 
romluft, vanntilførsel og trykkluft. Rommet bør plasseres i nærheten av Raman-lab i LabELISA.  
 
GV.0615  Mikropskop 30 m2 
Mikroskoprom for undervisning og forskning. Behov for strøm 220V, trykkluft og vanntilførsel. 
Rommet skal ha vindu/dagslys.  
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GV.0616  Environmental magnetism 20 m2 
Instrumentlab. Bør ikke ligge i kjeller. Behov for strøm 220V og 400V og romkjøling. Rommet skal 
ha vindu/dagslys. 
 
 
GV.07 ELMI-lab 260 m2 

 
ELMI-lab beholdes på nåværende plassering i 1.etasje. 
 
Elektronmikroskopi-laboratorium med tung infrastruktur, og er en kjernefasilitet ved mat. nat. 
Avdelingen er felles for hele mat. nat, og brukes også av hele UiB (museet, medisin og odontologi). 
I tillegg er det eksterne brukere.  
 
Det er fire teknisk ansatte tilknyttet ELMI-lab. Arealene ligger i dag i 1.etasje og skal beholde sin 
nåværende plassering. 
 
Mikroskopene forstørrer preparatet mer enn 1 000 000 ganger. Arealene har derfor spesielle krav til 
rystelser, akustikk, magnetiske felt og elektromagnetisk påvirkning. Mikroskopene må stå i et 
tilnærmet støvfritt miljø. 
 
Det er to typer mikroskop på avdelingen: 3 scanning elektronmikroskop (SEM) og 2 transmisjons 
elektronmikroskop (TEM).  
 
Prøveprepareringen foregår på to pareringslaber. Den ene er bygget opp spesielt for biologisk 
preparering og den andre for alle typer preparater med pådampingsutstyr. I tillegg er det en lab 
hvor prøver snittes i 0.00005 mm tykke skiver før de blir samlet opp for mikroskopering. 
 
I mikroskopene avbildes prøvene i høy oppløsning. I det nyeste mikroskopet produseres 0.5 T bit 
billedmateriale på en dag som overføres til brukere i hele verden. Data-overføringskapasiteten må 
være stor. 
 
Instrumentene brukes i undervisningen og det kan være grupper på 5-15 personer inne på 
mikroskoprommene samtidig. For å bedre arbeidssituasjonen plasseres kjølere, pumper, 
strømforsyninger og alt som bråker og produserer varme på små powerrom nært mikroskopene.  
 
ELMI-lab består av:    
GV.0701  Snitterom  11 m2 I 1. etasje 
GV.0702  TEM 100 kV  15 m2  I 1. etasje 
GV.0703  SEM FEI Quanta  14 m2  I 1. etasje 
GV.0704  Pumperom  14 m2  I 1. etasje 
GV.0705  SEM (Zeiss Supra)  24 m2  I 1. etasje 
GV.0706  SEM (Zeiss Gemeni) 22 m2  I 1. etasje 
GV.0707  Analytisk SEM  34 m2  I 1. etasje 
GV.0708  Preplab EM  31 m2  I 1. etasje 
GV.0709  Preplab EM  18 m2  I 1. etasje 
GV.0710  Mikroskoprom  29 m2  I 1. etasje  
GV.0711  Dual beam SEM  30 m2  I 1. etasje 
GV.0712  Power-rom  12 m2  I 1. etasje 
GV.0713  Dual beam SEM   7 m2  I 1. etasje 

 
 
GV.0701  Snitterom 11m2 
Rommet ble bygget opp i 2021 med 2 ultramikrotomer. Arbeidsplass for 2 personer. Trenger vann, 
støvfritt miljø, stabilt gulv, vindu, 11 m2. Bruker 220 V, 1ph, 4x16A strøm, partikkelfri og oljefri 
trykkluft. 
 
GV.0702  TEM 100 kV 15 m2 
Instrumentet er gammelt (2004) og bør fornyes. Partikkelfri innluft, +/- 2 grader temperatur 
stabilitet, ren trykkluft, internt kjølevann 15-17 grader (hus-vann), avsug eksos rotasjonspumper, 
ikke dørstokk, dørstørrelse min 100 cm, lysregulering, ikke vindu, 14.5 m2. Strøm mulighet for 
220V 1Ph, 220V 3ph og 400V alle fra 16A til 64A. 
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GV.0703  SEM FEI Quanta 14 m2 

Partikkelfri innluft, +/- 2 grader temperatur stabilitet, ren trykkluft, internt kjølevann 15-17 grader 
(hus-vann), avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk, dørstørrelse min 100 cm, lysregulering, 
ikke vindu, 14.5 m2. avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk. Strøm mulighet for 220V 1Ph, 
220V 3ph og 400V alle fra 16A til 64A. 
 
GV.0704  Pumperom 14 m2 
Rommet fungerer som rom for kjøler og rotasjonspumpe for mikroskopet i naborommet. Mye støy. 
En pådamper er også installert på rommet. Lager for verktøy som trengs for reparasjoner på 
avdelingen. 
Kjøling, avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk, ikke vindu, 14 m2, avsug eksos 
rotasjonspumper, ikke dørstokk. Strøm mulighet for 220V 1Ph, 220V 3ph og 400V alle fra 16A til 
64A. 
 
GV.0705  SEM (Zeiss Supra) 24 m2 
1E8f er pumperom for dette mikroskopet. Eldre mikroskop. 
Partikkelfri innluft, +/- 2 grader temperatur stabilitet, ren trykkluft, internt kjølevann 15-17 grader 
(hus-vann), avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk, dørstørrelse min 100 cm, lysregulering, 
ikke vindu, 24.3 m2., ikke dørstokk. Strøm mulighet for 220V 1Ph, 220V 3ph og 400V alle fra 16A til 
64A. 
 
GV.0706  SEM (Zeiss Gemeni) 22 m2 
Nytt mikroskop 2020. Rommet er avdelt med et mindre pumperom og slusen ved inngangsdøren er 
fjernet. 
Partikkelfri innluft, +/- 2 grader temperatur stabilitet, ren trykkluft, internt kjølevann 15-17 grader 
(hus-vann), avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk, dørstørrelse min 100 cm, lysregulering, 
ikke vindu, 21.9 m2. avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk. Strøm mulighet for 220V 1Ph, 
220V 3ph og 400V alle fra 16A til 64A. 
 
GV.0707  Analytisk SEM  34 m2 
Et 200 kV transmisjonsmikroskop står i dag på rommet. Dette er tenkt utskiftet med en analytisk 
SEM som er omsøkt. Rommet må ombygges for nytt mikroskop. 
 Partikkelfri innluft, +/- 2 grader temperatur stabilitet, ren trykkluft, internt kjølevann 15-17 grader 
(hus-vann), avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk, dørstørrelse min 100 cm, lysregulering, 
ikke vindu, 33.7 m2. avsug eksos rotasjonspumper, ikke dørstokk. Strøm mulighet for 220V 1Ph, 
220V 3ph og 400V alle fra 16A til 64A. 
 
GV.0708  Preplab EM  31 m2  
Preparerings lab for biologiske prøver. Ren innluft, ren trykkluft, våtlab, vindu (tak), 2 giftskap med 
avtrekk, 2 kjemikalieskap med avtrekk, 3 avtrekk-skap, strøm 220V 1ph 16A.  
 
 
GV.0709  Preplab EM  18 m2 
Preparerings lab for alle typer prøver. 
Ren innluft, ren trykkluft, våtlab, vindu (tak), 1 avtrekkskap, strøm 220V 1ph 16A.  
 
GV.0710  Mikroskoprom 29 m2 
Avsatt til framtidig mikroskop. Avansert instrumentering, detaljer ikke kjent 
 
GV.0712  Power-rom 
Støtterom til He ione mikroskop. 
 
GV.0711  Dual beam SEM 30 m2 og GV.0713 Dual beam SEM 7 m2 

Dette arealet må bygges om for to SEM-instrumenter. Avansert instrumentering. Samme krav som 
for de andre SEM-instrumentene. 
 
 
GV.08 Tolkningslaber  255 m2 
Består av 4 tolkningslaber med kraftige «desk-top» maskiner som brukes til tolkning av seismikk, 
flyfoto, modellering og beregninger. Dette er datalaber/IT-rom som har lett infrastruktur og som er 
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lette å flytte. Rommene har behov vindu/dagslys, strøm 220 V, god ventilasjon og 
temperaturregulering. Maskinene produserer opp til 0.5 kW etter hvor belastet de er.  
 
Rom GV.0801 3D-tolkning (Grotten) trenger økt/god ventilasjonskapasitet på grunn av mange 
datamaskiner.  
 
Det er tre teknisk ansatte tilknyttet disse labene. 
 
Tolkningslaber består av:      
GV.0801  3D-tolkning (Grotten) 80 m2  17 maskiner 
GV.0802  Modellering  55 m2  10 maskiner 
GV.0803  Tolkningslab TA/BO 35 m2  8 maskiner 
GV.0804 Tolkningslab serverrom 25 m2   
GV.0805 Tolkningslab  40 m2  8 maskiner.  
GV.0806  Lager EDB  20 m2  
 
 
GV.09 Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk 75 m2 
Instituttet driver norsk nasjonalt seismisk nettverk, og har rundt 40 stasjoner plassert fra Lindesnes 
i sør til lengst nord på Svalbard. Registreringer av rystelser blir kontinuerlig registrert og data 
samlet på Realfagbygget. Det er fire teknisk ansatte tilknyttet nettverket. 
 
Epos består av:     
GV.0901  Seismometerlab   65 m2 I kjeller, flyttes ikke 
GV.0902  Seismodatalab   10 m2 

 
Seismometerlab 65 m2 

Ligger i kjelleretasjen, og har tung infrastruktur. Dette gjør at laben ikke kan flyttes.  
 

Seismodatalab 10 m2 

Seismolab er et visualiseringsrom for aktivitet målt på alle stasjonene i nettverket.  
 
 
GV.10 Samlinger 622 m2 
I kjelleren i Realfagbygget har Institutt for geovitenskap store areal med tung infrastruktur som ikke 
kan flyttes. Det er en teknisk ansatt tilknyttet disse rommene. 
 
Samlinger består av:    
GV.1001  Kompaktlager  462 m2 I kjeller 
GV.1002  Kjølerom kjerner  160 m2 I kjeller 
 
 
GV.11 Støtterom 
 
Støtterom består av:    
GV.1101  Splitting kjerner  25 m2 I kjeller 
GV.1102  Montering/utpakking 60 m2 I kjeller 
GV.1103  Verksted  30 m2 I kjeller 
GV.1104  Feltlager   50 m2 I kjeller 
GV.1105  Feltlager   40 m2 I kjeller 
GV.1106  Feltlager   55 m2 I kjeller 
GV.1107  Kleslager felt  40 m2 I kjeller 
GV.1108  Kjølelager  20 m2 I kjeller 
GV.1109  Feltlager/kjernelager 110 m2 I kjeller 
GV.1109  Lager tungt utstyr 75 m2 I kjeller 
 
 
GV.12 Undervisningslaboratorier 
 
GV.1201  Mikroskopirom (Petrografisal + pal strat sal) 80 m2 
GV.1202  Lager til mikroskopirom   20 m2 
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GV.1203  Undervisningslaboratorium (våtlab) Benytter undervisningslab på Kjemisk institutt 
GV.1204  Sediment-tank rom for undervisning 90 m2 I kjeller 
GV.1205  Datasal for spesialundervisning  100 m2 
 
GV.1201  Mikroskopirom (Petrografisal + pal strat sal) 80 m2  
Et undervisningslaboratorium med lysmikroskoper utstyrt for å studere stein- og mineralprøver samt 
større kart- og havbunnsprofiler. Rommet tilrettelegges for studentaktiv og fleksibel undervisning. 
Det vil være hensiktsmessig om rommet kan ha bevegelige møbler, slik at det både kan brukes som 
klasseromsundervisning og gruppeundervisning for mikroskopistudier. Et fleksibelt oppsett gir 
mulighet for gruppesamarbeid og til å være et studentaktivt læringsrom også for annen 
undervisning. Det er behov for minst 30 plasser. Rommet må ha et digitalt klasseoppsett som 
muliggjør interaktiv læring der observasjoner i mikroskoper hos studenter og underviser kan deles 
med andre og der det tilrettelegges for deling av bilder og videoer etc. Innredes med lagringsskap 
langs veggene i rommet, alternativt et «teknisk» rom i tilknytning til undervisningsrommet for 
lagring av steinprøver, mikroskoper, etc. Strømtilgang til mikroskop må planlegges nøye i et rom 
med «bevegelige» arbeidsplasser. 
 
Tilhørende GV.1201 Mikroskopirom: 
GV.1202 Lager til mikroskopirom. 
Som eget rom eller del av mikroskopirom.  
 
GV.1204  Sediment-tank rom for undervisning 90 m2 

Eksisterende rom i kjelleren utvides fra 45 m2til 90 m2 for å romme et antall installasjoner og ca. 30 
studenter i undervisningssammenheng. Rommet trenger økt ventilasjonskapasitet på grunn av 
mange datamaskiner. Sannsynlig sambruk med GFI, tilleggsutstyr fra GFI til rommet avklares, 
sannsynligvis deler av funksjonene nevnt under C.3.2.7, GF01.  
 
GV.1205  Datasal for spesialundervisning (Fjellhallen) 100 m2 
Datarom med 60 studenter og 30 faste arbeidsstasjoner, med plass for to skjermer per arbeidsbord. 
Rommet har høyt belegg i dag, og benyttes i undervisningssammenheng og til egenstudier av 
studentene. Det er flere GEOV-emner som har behov for kraftige maskiner og store skjermer. Dette 
skjer inn mot undervisning av seismikk, geomatikk, kartdata/GIS etc. Rommet utstyres med kraftige 
datamaskiner for ulike avtalefestede og lisensierte programvarer. Store krav til nettverskvalitet gjør 
at programmene lagres på lokal disk på datamaskinene. Rommet trenger stor ventilasjonskapasitet 
på grunn av mange datamaskiner som utvikler mye varme. 
 
Rommet skal være spesialtilpasset som datalaboratorium med fleksible tekniske løsninger tilpasset 
mulige romoppsett. Avklares nærmere med instituttet, samt behov for skap eller lager for utstyr 
skal avklares nærmere.   
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C.3.2.2 Kjemisk institutt 
 
Kjemisk institutt har i dag sitt eksperimentelle areal, inklusiv undervisningslaboratorier, fordelt over 
4 etasjer i Realfagbygget, samt instituttets NMR-lab i Thormøhlens gate 55A.  
Den foreløpige vurderingen er at Kjemisk institutts eksperimentelle areal i hovedsak legges i 
4.etasje for å få en plassering direkte under teknisk rom i 5.etasje.  
 
Fra særmøte med Kjemisk institutt og fra referater i Temabrukergruppen blir følgende påpekt: 

- For Kjemisk institutt er det viktig med nærhet mellom kontor og lab, og sterkt ønskelig å ha 
sammenhengende arealer (alt i samme (4.) etasje, eller «stablet» over to (3. og 4.) etasjer. 

- Kjemiundervisningen har endret seg mye etter at Realfagbygget stod ferdig; i dag skjer mye 
større del av arbeidet i avtrekkskap, slik at deler av dagens laboratorieareal ikke er i aktiv 
bruk. Det er behov for forberedelsesrom, nærlager, samt areal for utstyr som er felles for 
studentene på et laboratorium, i tilknytning til hvert undervisningslaboratorium. Slike areal 
kan gjerne deles mellom to undervisningslaboratorium når disse legges i nabostilling til 
hverandre. Dersom undervisningslokalene er plassert i forskjellige etasjer, øker arealbehovet 
for forberedelsesrom etc. Merk også at ved en høyere dekningsgrad av avtrekksskap på 
undervisningslaboratoriet, er dette ikke lenger egnet til samlet instruksjon/forelesning. Det 
bør derfor planlegges for egnet forelesningsrom med plass til anslagsvis 40 studenter. 
 

- Det er i dag to fredede undervisningslaboratorier i Realfagbygget. Disse ligger i 4.etasje. I 
realiteten er det kun inventaret i disse rommene som har gitt premissene for fredning og 
ikke selve rommet. KI ønsker ikke å beholde disse rommene som «propper» i etasjen. Det 
er også HMS-utfordringer med inventaret i disse rommene ettersom avtrekkskapene har en 
springfjær som styrer selve luken. Materialtretthet i springfjæren gir tiltagende risiko for at 
denne ryker og luken faller ukontrollert ned i stor fart og kan skade hender og underarmer 
til bruker av avtrekkskapet. Instituttet har sammen med EIA prøvd å finne tilsvarende 
springfjærer slik at en kan bytte ut springfjærene, men det har ikke vært mulig å få til på 
grunn av at delene ikke blir laget lengre. 

 
I tillegg blir følgende påpekt ang NMR-lab: 
 
Kjemisk institutt har i dag NMR-laboratorier både i Realfagbygget og i T55A. Dette er uheldig av 
flere grunner og instituttet ønsker sterkt å samle NMR-lab’ene i Realfagbygget. Dette vil gi en langt 
bedre driftssituasjon, driftsøkonomi, integrasjon av studenter i NMR-miljøet, og bedre arbeidsmiljø 
for teknisk stab. En ytterligere viktig motivasjon er knyttet til miljø- og ressursprofilen for instituttet 
og fakultetet. NMR-instrumenter opererer ved svært lave temperaturer (ned mot minus 270 grader 
Celsius), noe som krever kjøling med store mengder flytende helium. Helium er en global 
knapphetsressurs, og det er sterkt ønskelig å etablere resirkuleringsanlegg for heliumgass. Dette er 
kun mulig ved samlokalisering av alle NMR-instrumentene, samt at det avsettes areal til kompressor 
og oppsamlingsballong for helium.  
Kravet til høyde ved installasjon av deler av utstyret i NMR-laben overskrider etasjehøyden i 
Realfagbygget. Dette kan løses ved hulltaking i dekke over (midlertidig) eller, foretrukket og vanlig 
ved lignende installasjoner mange andre steder: ved brønner i grunnen under (dvs. krever 
plassering i kjeller). NMR-lab i Realfagbygget bør lokaliseres i kjeller. Dagens vibrasjonsdempende 
tiltak er så gode at det ikke vil være krav til lokalisering mot parksiden; ut mot Allégaten vil være 
ok.  
 
Kjemisk institutt har utarbeidet en egen koding av rom i sin tilbakemelding til PROG. Denne 
kodingen er satt i parentes bak hvert rom, for enklere sammenkobling av informasjon. 
 
KJ.01 Gruppe 7, Bioenergi 1 110 m2 
 
KJ.0101 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-23) 60 
Standard våtlab som benyttes til laboratoriearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet.  
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå.  Rommet må ha over- og underskap, destillert vann, vask 
og krav til alle overflater. Rommet skal ha dagslys, men deler av synteselab skal være blendet. 
Høyventilasjon 6 stk. avtrekksskap, punktavsug over vask og underventilertbenk. 1 stk 
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kjemikalieskap, 1 stk. ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, vakuum, nitrogen, sluk i gulv, 1 stk 
kjøleskap med avtrekk, 1 stk. fryseboks. Stort og tungt utstyr som krever ekstra bred dør.  
 
KJ.0102 Tørrlab, lavventilasjon (KI-02-01) 50 m2 
Instrumentrom.  2 arbeidsplasser i rommet.  
Ikke krav til dagslys. Normal ventilasjon med 1 stk. avtrekksskap og 4 punktavsug. Kjemikalieskap 
og ildsikkert kjemikalieskap.  
 
 
KJ.02 Gruppe 7, Bioenergi 2  70 m2 
 
KJ.0201  Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon  (KI-01-24) 50 m2 
KJ.0202  Våtlab, Bioreaktor  (K008/KG3b) 20 m2 I kjeller 
 
KJ.0201  Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon (KI-01-24) 50 
Standard våtlab som benyttes til laboratoriearbeid med vekt på instrumenter. 12 arbeidsplasser i 
rommet. Rommet skal ha dagslys, med mulighet for blending. 
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. Rommet må ha over- og underskap, destillert vann, vask 
og krav til alle overflater. 2 stk. avtrekksskap, 5 stk. punktavsug over instrumenter. 2 stk. 
kjemikalieskap, 2 stk. ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, vakuum, nitrogen, sluk i gulv, 1 stk. 
kjøleskap med avtrekk, 1 stk. fryseboks. Stort og tungt utstyr som krever ekstra bred dør.  
 
6 stk. instrumenter: 1520cm benkeplass (hvorav 530 cm vibrasjonsfritt -dvs. fordelt på 6 
vibrasjonsfrie flater). Fordelt over de to labbene. Rørovn (1100℃), 140 cm. Kan kobles til gass 
Varmeskap, Bredde 85 cm.  
 
KJ.0202 Våtlab, Bioreaktor (i kjeller) (K008/KG3b) 20 m2 
Eksisterende rom i kjeller, beholdes. 
 
 
KJ.03 Gruppe 9, 3 og 6 - Plassering beholdes  428 m2 
 
Under ombygging, nåværende plassering i 4. etasje beholdes. 
 
KJ.0301  Våtlab, høyventilasjon   (KI-01-25/Lab#1) 52 m2 I 4. etasje 
KJ.0302  Våtlab, høyventilasjon   (KI-01-26/Lab#2-a) 62 m2  I 4. etasje 
KJ.0303  Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon  (KI-01-26/Lab#2-b) 11 m2  I 4. etasje 

 
KJ.0304  Våtlab, høyventilasjon   (KI-01-08/Lab#3) 50 m2  I 4. etasje 
KJ.0305  Våtlab, høyventilasjon   (KI-01-09/Lab#4) 47 m2  I 4. etasje 
KJ.0306  Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon  (KI-01-10/Lab#5-a) 37 m2  I 4. etasje 
KJ.0307  Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon  (KI-01-10/Lab#5-b) 43 m2  I 4. etasje 

 
KJ.0308  Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon  (KI-01-10)  43 m2  I 4. etasje 
KJ.0309  Våtlab, høyventilasjon   (KI-01-22/Helselab) 83 m2  I 4. etasje 
 
 
KJ.04 Gruppe 8, Nanouorg 1 120 m2 
 
KJ.0401  Våtlab, høyventilasjon, Dietzel  (KI-01-27)   40 m2 
KJ.0402  Ads lab, Tørrlab, lavventilasjon  (KI-02-02)  50 m2 
KJ.0403  Oven, Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon (KI-02-04)  20 m2 
 
KJ.0401 Våtlab, høyventilasjon, Dietzel (KI-01-27) 40 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 6 arbeidsplasser i rommet. Rommet skal ha dagslys, med mulighet for 
blending av deler.  
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. 6 avtrekksskap hvorav 2 med 180 cm bredde, punktavsug 
over vask, mikroskop og vekt(er), 1 kjemikalieskap, 1 ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, vakuum, 
nitrogen, sluk i gulv, 1 stk. kjøleskap med avtrekk, 1 stk. fryseboks. Stort og tungt utstyr som 
krever ekstra bred dør.  
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KJ.0402 Ads lab, Tørrlab, lavventilasjon (KI-02-02) 50 m2 
Tørrlab for standard- og høytrykks gassadsorpsjon, instrumentering for simultan termisk analyse, 
differensialskanningkalometri og massespektrometri og gass-sentral . 1-2 avtrekkskap for reaktorer. 
Klimaanlegg for konstant romtemperatur, trykkluft. TG-balansen er følsom for vibrasjoner og TG 
står på et steinbord på 250 kg. Noen deler av TG-systemet må være på forskjellige elektriske 
kretser. UPS for instrumentene. I tillegg er det andre instrument i rommet.   
Inneholder 12 gasser til adsorpsjonsinstrument, TG, reaktor etc. i flere brannsikre skap. Brennbare, 
inerte oksiderende gasser. (Krever gass-sensorer.) Skapene danner et lukket system og skal kobles 
til ventilasjon. Gassledninger føre fra dette rommet til de våtlabene i forskningsgruppen. Tungt 
utstyr som stiller krav til bredde og høyde på dør ved installasjon. Noe plasskrevende utstyr.  
 
KJ.0403 Oven, Våtlab, Tørrlab, lavventilasjon (KI-02-04) 20 m2 
Inneholder ovnene som brukes til solvotermiske synteser. Ingen personell skal være i rommet 
bortsett fra for å sette inn og ta ut autoklavene. Rommet bør plasseres i tilknytning til 
gassforsyningsrom for spesialgasser.  
Må inneholde benker til å plassere autoklavovner på med mulighet for tilkobling til 
avtrekksventilasjon, 2 avtrekkshetter for ovner for spesielle oppgaver som genererer giftig røyk. 
Trykkluft.  
 
   
 
KJ.05 Gruppe 8, Nanouorg 2 60 m2 
 
KJ.0501 Våtlab, høyventilasjon, Rosnes (H2-02-24)  60 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 8 arbeidsplasser i rommet.  
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. 4 avtrekksskap der 2 stk. har bredde på 180 cm.  
 
 
 
KJ.06 Gruppe 8, XRD 30 m2 
 
KJ.0601 Tørrlab, Røntgen, NB Todelt rom (H2-02-27) 30 m2 
Spesiallab. Teknisk krevende. 2 arbeidsplasser. Spesielle krav til vannforsyning/kjølevann eller 
annet utstyr som utfører samme oppgave. Ved et eventuelt lukket vannkjølingsanlegg må dette stå i 
et separat rom på ca. 5 m2. Ikke krav til dagslys, må være skjermet for sol. 1 avtrekksskap og 1 
punktavsug. Kjemikalieskap, ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, sluk i gulv. Spesielle strømkrav. 
Krav til UPS. Stort og tungt utstyr som krever bred dør. 
 
 
 
KJ.0701 Gruppe 6, OrgSynt  160 m2 

 
KJ.0701 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-15)  80 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 8 arbeidsplasser i rommet. Krav til dagslys. Noe av syneteselaben må 
være blendet.   
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. Standard våtlab med over- og underskap, destillert vann, 
vask og krav til alle overflater. 8 avtrekksskap, punktavsug over vask og underventilert benk. 1 
kjemikalieskap, 1 ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, nitrogen, sluk i gulv. 1 kjøleskap med avtrekk, 
1 fryseboks. Stort og tungt utstyr som krever bred dør. 
 
KJ.0702 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-18)  80 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 8 arbeidsplasser i rommet. Krav til dagslys. Noe av syneteselaben må 
være blendet.   
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. Standard våtlab med over- og underskap, destillert vann, 
vask og krav til alle overflater. 8 avtrekksskap, punktavsug over vask og underventilert benk. 1 
kjemikalieskap, 1 ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, vakuum, nitrogen, sluk i gulv. 1 kjøleskap med 
avtrekk, 1 fryseboks. Stort og tungt utstyr som krever bred dør.  
 
 
KJ.08 Gruppe 6, GC-HPLC-IR-MS 1  60 m2 
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KJ.0801 Våtlab, MS, Tørrlab, lavventilasjon (KI-01-06) 30 m2 
Våtlab for analysearbeid. Innredes som generell lab. 2 arbeidsplasser i rommet. Ikke krav til 
dagslys. Rommet har spesielle krav til temperaturkontroll, 1 avtrekksskap, 5 punktavsug, 4 m3 min. 
kjemikalieskap, trykkluft, gass fra eget N2-anlegg i rommet nært instrumentet N2, Metan, 
Ammoniakk. 4x /230/16A/1Ph + 4x /220/32A/1Ph, UPS for N2-anlegget. 
 
KJ.0802 Operator rom, MS (KI-01-05) 10 m2 
Styrerom/kontor/kontrollrom med beliggenhet nær MSlab 1 og 3, glassvegg mot MSlab1 og/eller 3. 
Innredes som kontor med 2 arbeidsplasser. Normal ventilasjon. Ikke krav til dagslys.   
 
KJ.0803 Våtlab, MS, Tørrlab, lavventilasjon (KI-01-04) 20 m2 
Våtlab for analysearbeid. Ikke krav til dagslys. 3 arbeidsplasser i rommet. 
Rommet har spesielle krav til temperaturkontroll, 1 avtrekksskap og 3 punktavsug. Gass fra eget 
N2-anlegg plassert i MSLab 3. 4x /230/16A/1Ph + 4x /220/32A/1Ph, UPS for N2-anlegget. 
 
 
 
KJ.09 Gruppe 6, GC-HPLC-IR-MS 2  100 m2 
 
KJ.0901 Våtlab, GClab, lavventilasjon (KI-01-01) 60 m2 
Våtlab for analysearbeid med 20 instrument. 12 arbeidsplasser i rommet. Det er ønskelig med 
dagslys, men ikke et krav. 
Rommet har spesielle krav til temperaturkontroll, 2 avtrekksskap, 20 punktavsug, 1 ildsikkert 
kjemikalieskap, trykkluft, 2x /230/20A/1Ph pr. instrument (standard strøm). 10 instrument med 
UPS. Gasser: N2, He, hydrogen, luft syntetisk. Gass-skap for flasker med avtrekk.  
Stort utstyr som krever ekstra bred dør.  
 
KJ.0902 Våtlab, HPLClab, lavventilasjon (KI-01-02) 20 m2 
Våtlab for analysearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet. Det er ønskelig med dagslys, men ikke et 
krav. 
Rommet har spesielle krav til temperaturkontroll, avtrekksskap over alle instrument, og walk-in 
avtrekksskap. 5 punktavsug. Ildsikkert skap for gassflasker med avtrekk. Trykkluft 1 stk., gass, 1x 
/230/20A/1Ph pr. instrument (standard strøm). Krav til UPS. Stort utstyr som krever ekstra bred 
dør.  
 
KJ.0903 Våtlab, IRlab, lavventilasjon (KI-01-03) 20 m2 
Våtlab for analysearbeid. 3 stk. analyseinstrumenter. 12 arbeidsplasser i rommet. Det er ønskelig 
med dagslys, men ikke et krav. Deles i to rom/soner med preparering av prøver i tilstøtende rom.  
Rommet har spesielle krav til temperaturkontroll. 1 avtrekksskap og 5 punktavsug. Ildsikkert skap 
for gassflasker med avtrekk. Trykkluft 1 stk., gass N2, 2x /230/20A/1Ph pr. instrument (standard 
strøm). Krav til UPS. Gass-skap for flasker med avtrekk. Stort utstyr som krever ekstra bred dør.  
 
 
KJ.10 Gruppe 5 NMR  181 m2   
 
Dagens situasjon er at NMR-laber ligger både i Realfagbygget og i Thormøhlensgate 55A og disse 
ønskes samlet i for å kunne etablere resirkuleringsanlegg for heliumgass. Se generell tekst først i 
kapitlet.  
 
NMR består av:         
KJ.1001  NMR, utstyrlab 1+2, NNP-MRI/SS  (H2-01-03) 90 m2  
KJ.1002  NMR, utstyrlab3, rutine  (H2-01-04) 20 m2 
KJ.1003  NMR, kontrollrom  (H2-01-05) 20 m2 
KJ.1004  NMR, teknisk, tørrlab   (H2-01-07) 30 m2 
KJ.1005  NMR, Våtlab, høyventilasjon  (KI-01-17) 30 m2 
 
KJ.1001 NMR, utstyrlab 1+2, NNP-MRI/SS  (H2-01-03) 90 m2 
Svært tung apparatur. Våtlab/spesialrom for NMR-magnet. Plassering av 3 stk. i rommet. Krever 6 
m takhøyde. Traverskran 7 tonn. Høyden er kun nødvendig ved installasjon og ved endring. To 
muligheter som må undersøkes og vurderes:  
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1. Oppover ved å fjerne et ribbefelt (kvadratisk) for hvert instrument/apparat 
2. Nedover ved å etablere brønner for plassering av apparat 

 
Håndvask nært kontrollrom, sluk i gulv, kjølebaffler/klimanlegg. Gulv må tåle søl av flytende 
nitrogen og helium. Uttak av trykkluft tørr, nitrogen og helium på vegg. Enkel labinnredning ved 
hver magnet. Strøm UPS, 3X 3Ph400V.  
Krav til vibrasjonsfelt og magnetfelt. Krav til flytende gulv under magnet. Stor døråpning 1810x2410 
for alle dører i tilkomstvei helt ut.  
 
KJ.1002 NMR, utstyrlab3, rutine (H2-01-04) 20 m2 
Svært tung apparatur. Våtlab/spesialrom for NMR-magnet. Normal takhøyde. 
Håndvask, sluk i gulv, kjølebaffler/klimanlegg. Gulv må ha overflate som tåler søl av flytende 
nitrogen og helium. Uttak for trykkluft tørr, nitrogen og helium på vegg. Enkel labinnredning. Strøm 
UPS, 3X 3Ph400V. 
Krav til vibrasjonsfelt og magnetfelt. Krav til flytende gulv under magnet. Stor døråpning 1810x2410 
for alle dører i tilkomstvei helt ut.  
 
KJ.1003 NMR, kontrollrom (H2-01-05) 20 m2 
Kontrollrom og styrerom for to magneter. Ved kurs o.l. vil det oppholde seg opp til 8 personer i 
rommet. Rommet skal ha glassvegg mo NMR-03. 4 doble UPS uttak.  
 
KJ.1004 NMR, teknisk, tørrlab (H2-01-07) 30 m2 
Rom for teknisk utstyr som drifter magnetene. Forberedes for 3 stk. magneter. Spesielle krav til 
elektrisitet, vann og gass/trykkluft. Halv-vegg i glass mot NMR-03. Forberedelse av prober, 
vedlikehold og service av mindre komponenter. Trykkluft, enkel labinnredning, ekstra strømuttak.  
 
KJ.1005 NMR, Våtlab, høyventilasjon (KI-01-17) 30 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet. Krav til spesielle lysforhold.  
Standard våtlab med over- og underskap, destillert vann, vask og krav til alle overflater. 2 
avtrekksskap og 2 punktavsug. Sluk i gulv, trykkluft, gass.  
 
 
KJ.11 Gruppe 4, Ekstrasjonslab  160 m2   
 
KJ.1101 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-12) 50 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet. Krav til dagslys. 
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. Standard våtlab med over- og underskap, destillert vann, 
vask og krav til alle overflater. 4 avtrekksskap og 4 punktavsug. Underventilert benk, 
kjemikalieskap, ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, Nitrogen, sluk i gulv. 
 
KJ.1102 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-13) 60 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet. Krav til dagslys. 
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. Standard våtlab med over- og underskap, destillert vann, 
vask og krav til alle overflater. 4 avtrekksskap og 4 punktavsug. Underventilert benk, 
kjemikalieskap, ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, Nitrogen, sluk i gulv, kjøleskap med avtrekk. 
 
KJ.1103 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-11) 50 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet. Krav til dagslys. 
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå. Standard våtlab med over- og underskap, destillert vann, 
vask og krav til alle overflater. 4 avtrekksskap og 4 punktavsug. Underventilert benk, 
kjemikalieskap, ildsikkert kjemikalieskap, trykkluft, Nitrogen, sluk i gulv, kjøleskap med avtrekk.  
 
 
KJ.12 Gruppe 2, Kjemometri 50 m2   
 
KJ.1201 Våtlab, høyventilasjon (KI-01-07) 50 m2 
Våtlab for laboratoriearbeid. 12 arbeidsplasser i rommet. Krav til dagslys.  
Biohazard, ikke krav til inneslutningsnivå, inklusiv IR. Standard våtlab med over- og underskap, 
destillert vann, vask og krav til alle overflater. 
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Høyventilasjon 4 avtrekksskap, 1 punktavsug med lang arm, kjemikalieskap, ildsikkert 
kjemikalieskap, trykkluft, nitrogen, sluk i gulv, kjøleskap med avtrekk, fryseboks -80C.  
 
 
KJ.13 Felles støtterom 
 
Felles støtterom består av:         
KJ.1301  Veierom     (KI-03-04)  9 m2 
KJ.1302  Frysetørrer/CO2/spesial felles utstyr  (KI-03-03 Frysetørrer) 30 m2 
KJ.1303  Rom for kjøleskap og frysere   (H2-08)   26 m2  
KJ.1304  Kjemikalierom     (H2-09)   18 m2 
KJ.1305  Lager - eksternt utstyr lager   (H2-11)   65 m2 
KJ.1306  Lager sprit     (H2-16)   10 m2 
KJ.1307  Lagerbutikk og utlevering, varemottak  (KI-03-05 Lager institutt) 60 m2 
KJ.1308  Lager labrekvisita    (KI-03-06)  20 m2 
KJ.1309  Lager kontor     (KI-03-07)  6 m2 
KJ.1310  Tørrlab, Løsemiddel lager    (KG-1a)   28 m2   
 
KJ.1301 Veierom (KI-03-04) 9 m2 
Veierom med krav til stabilitet. Veiebord. Ikke dagslys. Punktavsug og kjemikalieskap. Spesielle 
krav til luftstabilitet.  
 
KJ.1302 Frysetørrer/CO2/spesial felles utstyr (KI-03-03 Frysetørrer) 30 m2 
Frysetørring, tørrislager. Kan mulig deles i to rom. Ikke dagslys. Minst 2 punktavsug. Tilrettelegges 
for oppstilling av gassflasker.  
 
KJ.1303 Rom for kjøleskap og frysere (H2-08) 26 m2  
Skal ikke ha dagslys. Sluk i gulv. Spesielle krav til temperaturkontroll. 
 
KJ.1304 Kjemikalierom  (H2-09)  18 m2 
Ventilert, plassering av kjemikalieskap. Ikke dagslys. Spesielle krav til temperaturkontroll.  
 
KJ.1305 Lager - eksternt utstyr lager (H2-11) 65 m2 
Trenger ikke å være plassert i det ordinære området til instituttet.  
 
KJ.1306 Lager sprit (H2-16) 10 m2 
Lager for alkoholer (etanol, isoproanol, metanol) typisk 250 liter.  
Felles i kjeller. Krav til spesiell brannsikring og ventilasjon. Bør ha yttervegg for avlastning ved 
eksplosjon.  
 
KJ.1307 Lagerbutikk og utlevering, varemottak (KI-03-05 Lager institutt)  60 m2 
Mottak av varer, lager for uttak av felles laboratorieutstyr, verneutstyr og kjemikalier. 1 
arbeidsplass i rommet. Ønskelig med daglys for kontorarbeidsplass. Kjemikalieskap. Syreskap. 
Kjøleskap. Avtrekkskap. 
 
KJ.1309 Lager kontor 6 m2 er en del av Lagerbutikk og utlevering. 
 
KJ.1310 Tørrlab, Løsemiddel lager  (H2-12)  28 m2 
Lager for organiske løsemidler – typisk 1300 liter. Plassert ved siden av bygget. Skal beholdes.  
 
 
Undervisningslaboratorier Kjemisk institutt 
Undervisningslaboratoriene legges i samme område slik at det bare er behov for ett forberedelses-
område. 
  
KJ.1401 Undervisningslaboratorium 1-4,  4 rom a 160m2 
 
KJ.1402 Undervisningslaboratorium 5,  130m2 
 
KJ.1403 Forberedelsesrom 60m2 
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KJ.1404 Lab/veierom  10m2 
 
KJ.1405 Kjemikalierom 10m2 
 
KJ.1406 Instrumentrom 20m2 
 
KJ.1407 Lager 60m2 
 
KJ.1408 Lab-kontor   10m2 
 
KJ.1409 Seminarrom til gjennomgang av lab oppgavene 30m2 
 
KJ.1410 Garderober for studenter  60m2 
Skal være i nærheten av studentfasiliteter/område 
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C.3.2.3 Universitetsmuseet – Avdeling for naturhistorie 
 
Om Universitetsmuseets to avdelinger i Realfagbygget – avdeling for naturhistorie 
(C3.2.3) og Avdeling for samlingsforvaltning (C3.2.4) 
 
Universitetsmuseet ønsker å samlokalisere Avdeling for naturhistorie og Avdeling for 
Samlingsforvaltning i Realfagsbygget. Samlokaliseringen er i henhold til ny organisasjonsstruktur 
ved museet og inkluderer større samarbeid om sikring og beredskap av museets vitenskapelige 
samlinger. Museet ønsker derfor at de to avdelingene skal ligge innenfor samme sikkerhetssone og 
dele sosiale soner og forskjellige typer møterom, lunsjrom mm. Begge avdelinger har behov for god 
tilkomst mellom Realfagsbygget og ekstramurale magasiner og det er derfor nødvendig med 
parkeringsplasser for begge avdelinger. Ytterligere sambruksmuligheter og synergier mellom de to 
avdelingene er ikke fullt ut utredet per i dag, men vil være viktig i den videre prosessen.         
 
Generelt om UM Nat.  
Universitetsmuseet - Naturhistorisk avdeling har per i dag mesteparten av sine forskningsarealer i 
1.etasje i Realfagsbygget, med intern infrastruktur til prepareringslaboratorier i 5.etasje samt 
magasiner inkludert kjøle- og fryserom og andre støttefunksjoner i kjeller. Alle disse romfunksjoner 
er bevisst lagt rundt den store heisen («hesteheisen») for å sikre intern transport for større 
gjenstander mellom inntak i garasje, magasiner i underetasje og laboratorier med kontor i 1. og 
5.etasje. Denne strukturen er grunnleggende for avdelingens virksomhet og sikkerheten til 
samlingene som transporteres mellom lagring og forskningslaboratorier. I utgangspunktet skal ikke 
Naturhistorisk avdeling sine arealer i 5.etg og i kjeller endres. 
 
De eksperimentelle forskningsarealene i 1. etasje består hovdesaklig av laboratorier og samlinger. 
Herbariemagasinene er plassert i 1. etasje i direkte tilknytning til laboratorier. Alle magasinene er 
konstruert og tilpasset de ulike samlinger som oppbevares der. De ulike enhetene i Naturhistorisk 
avdeling har forskjellige laboratorier fordi behovene er svært forskjellige. Mye av materialet som UM 
Nat arbeider med er plasskrevende; det krever plass både i forbindelse med mottak, oppbevaring og 
forskning. Det benyttes mye etanol som stiller krav til ventilasjon og brannsikkerhet. All aktivitet er 
konsentrert om samlingene, og nærhet er viktig. For de største instrumentene deler 
Universitetsmuseet lab med Institutt for Biovitenskap på Marineholmen.  
 
Følgende er ikke avklart: 
Løsningen for de ulike laboratoriene ift arbeidsplassarealet ikke er gjennomgått og avklart 
arealmessig.  
 
Fra særmøte med Universitetsmuseet Naturhistorisk avdeling blir følgende påpekt: 
 
Om spesielle tekniske og bygningsmessige forbedringer/tiltak som er nødvendig i rom som 
beholdes: 

− Sluk i gulv på lab i 5.etasje 
− Rør med diverse gasser, vann osv. går gjennom magasinene. Disse må fjernes eller legges 

utenom magasinene. 
 
Om nye behov: 

- Et ventilert lagringsrom for formalinprøver 
- Behov for grovlaboratorium for osteologi som også kan benyttes av andre enheter ved UM. 

  
Om byggeperioden: 
 

- I utgangspunktet bør ikke magasinene stenge i byggefasen, men uansett om de stenges 
eller ikke, så må magasinene ha tilsyn og kravene til luftfuktighet, temperatur etc. må 
ivaretas. 

- Konsekvenser ved ev. flytting av gjenstander i byggeperioden kan være ulikt for de ulike 
delene av UM. Avdelingen vil se videre på dette. 
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Diagrammet viser prinsipper for løsning for organisering og nærhetsbehov for UM-Nat.   
 
 
UN.01 Evertebrat 295 m2 
 
Evertebrater er en betegnelse for virvelløse dyr. Evertebratsamlingen er en av Universitetsmuseets 
store samlinger av vitenskapelig zoologisk materiale. Det er 10 vitenskapelige ansatte og 6 teknisk 
ansatte ved avdelingen.  
 
Evertebratavdelingen består av:     
UN.0101  Tørrmagasin  51 m2  I kjeller 
UN.0102  Våtmagasin  33 m2  I kjeller 
UN.0103  Typesamling  14 m2  I kjeller 
UN.0104  Samlingslab  85 m2 

UN.0105  Taksonomilab  85 m2 
UN.0106  Avtrekksrom  17 m2 
UN.0107  Lager lab-utstyr  10 m2 
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Tørrmagasin, våtmagasin og typesamling skal beholdes i kjelleren i Realfagbygget.  
 
UN.0104  Samlingslab   85 m2 

I samlingslab er det mottak, grovsortering og kuratering av materiale. Det er behov for et område i 
laben for mottak av materiale (40 m2) og minst 6 arbeidsplasser for videre arbeid med sortering og 
kuratering. Det skal være et vaskeområde og kjemikalielagring i eller i tilknytning til laben. Det 
arbeides med etanolfikserte prøver i rommet, og god ventilasjon og avtrekksrom eller avtrekksskap i 
tilknytning til laboratoriet er derfor nødvendig. Skal ligge i tilknytning til kontorarbeidsplasser for 
fast teknisk personale.  
 
UN.0105  Taksonomilab   85 m2 
Taksonomisk laboratorium skal ha 12 arbeidsstasjoner for taksonomisk arbeid (mikroskopering), og 
må ligge i tilknytning til arbeidsplassene for fast vitenskapelig personale. Det arbeides med 
etanolfikserte prøver i rommet.  
 
 
UN.02 Botanikk  692 m2 
 
Botanikk består av:     
UN.0201  Herbariemagasin 1 234 m2 
UN.0202  Herbariemagasin 2 275 m2 I 1. etasje 
UN.0203  Sluse (forrom herbariet) 21 m2 
UN.0204  Brannsikker safe  15 m2 
UN.0205  Papirlager  12 m2 
UN.0206  Grovlab   40 m2 
UN.0207  Systematikklab  85 m2 
UN.0208  TLC-lab   10 m2 

 
 
UN.0201  UN.0202 Herbariemagasin og UN.0204 Brannsikker safe 
Herbariemagasinene og safe skal ikke ha dagslys og trenger klimaregulering. 
Herbariemagasinene/safe må ligge i direkte tilknytning til hverandre.  
 
UN.0202 Herbariemagasin 2 var nytt i 2017 og er innredet med kompaktreoler.  
 
UN.0201 Herbariemagasin 1 har ikke kompaktreoler. En innredning med kompaktreoler vil ikke føre 
til minket arealbehov i rommet, kun at man får plass til eksisterende materiale og noe tilvekst.  
 
UN.0206  Grovlab   40 m2 
Benyttes til mottak, pakking, sortering og lager. Skal være i tilknytning til systematikklab og i 
nærheten av herbariemagasiner og arbeidsplasser. Ønskelig med noe dagslys. 
 
UN.0207 Systematikklab   85 m2 
Benyttes til mikroskopering, kuratering, sortering, montering av plantemateriale og dataregistrering.  
Skal inneholde 12 arbeidsplasser og mye bordflate. Ønskelig med noe dagslys.  
Må ligge i direkte tilknytning til TLC-lab og i tilknytning til vitenskapelig ansattes 
kontorarbeidsplasser, og i nærheten av herbariemagasinene.  
 
UN.0208  TLC-lab   10 m2 
Tynnsjiktskromatografi. Rommet skal ikke ha dagslys, og må ligge i direkte tilknytning til 
systematikklab og i nærheten av kjemikalielager. Skal ha avtrekksskap.  
 
 
UN.03 Entomologi   309 m2 
 
De entomologiske samlingene inneholder vitenskapelige samlinger av insekter og andre ledd-dyr 
knyttet til terrestre og limniske habitater.  
 
Entomologi består av:      
UN.0301  Tørrlab   74 m2 
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UN.0302  Våtlab   33 m2 
UN.0303  Eksperimentell lab 20 m2 
UN.0304  Innordning og pakkerom 15 m2 
UN.0305  Tørrmagasin  138 m2  I kjeller 
UN.0306  Sprimagasin  21 m2  I kjeller 
UN.0307  Typesamling sprit 9 m2  I kjeller 
 
Tørrmagasin, spritsamling og typesamling sprit skal beholdes i kjelleren i Realfagbygget.  
 
 
UN.0301  Tørrlab 74 m2 

10 arbeidsplasser med nettuttak og skapplass. Minst 1 stk. tegnebord. Rommet skal ikke ha dagslys. 
Plasseres i tilknytning til kontorarbeidsplasser.  
 
UN.0302  Våtlab 33 m2 
3 arbeidsplasser med avtrekk, nettuttak og skapplass pr. arbeidsplass. Minimum 2 m bredde på 
benkeplate, vask med vanntilgang, kjøl i nærheten. Mulighet for å kjøre tralle inn i kjøl for lagring 
over natten. Rommet skal ikke ha dagslys. Plasseres i tilknytning til kontorarbeidsplasser.  
 
UN.0305  Tørrmagasin 138 m2   
I kjeller. Arealeffektiviserende kompaktreoler kan vurderes.  
 
 
UN.04 Osteologi   936 m2 
 
Ved Seksjon for osteologi samles og oppbevares bein fra arkeologiske og geologiske utgravninger, 
skjeletter fra nyere tid og fra resente innsamlinger. Beinmaterialet omfatter funn og innsamlinger fra 
hele landet, og samlingen av dyrebein er den største i Norge og en av de største i Europa. 
Forskningen ved seksjonen er hovedsakelig knyttet opp mot de subfossile beinsamlingene, med 
særlig vekt på nordeuropeisk faunahistorie.  
 
Osteologi-avdelingen består av:       
UN.0401  Zoologisk komparativ lab  70 m2 
UN.0402  Arkivrom   9 m2 
UN.0403  Lager labutstyr   10 m2 
UN.0404  Museumsmagasin Osteologi 73 m2 I kjeller 
UN.0405  Museumsmagasin Osteologi 75 m2 I kjeller 
UN.0406  Museumsmagasin Osteologi 62 m2 I kjeller 
UN.0407  Museumsmagasin Osteologi 50 m2 I kjeller 
UN.0408  Museumsmagasin Osteologi 494 m2 I kjeller 
UN.0409  Avfettingsrom   20 m2 I kjeller 
UN.0410  Stort slakterom   20 m2  I kjeller 
UN.0411  Sållerom   22 m2 I kjeller 
 
UN.0412  Slakterom   20 m2 I 5. etasje 
UN.0413  Macerasjonslab   12 m2  I 5. etasje 
 
 
Museumsmagasin forutsettes beholdt i kjelleren i realfagbygget. Noen av samlingene er svært 
omfattende å flytte.  
 
Nytt avfettingsrom og stort slakterom er også ønskelig å plassere i kjelleren. Sållerom forutsettes å 
beholdes i kjelleren.  
 
Slakterom og Macerasjonslab forutsettes å beholde nåværende plassering i 5. etasje i 
Realfagbygget.  
 
 
UN.0401  Zoologisk komparativ lab 70 m2 
12 arbeidsplasser totalt. 2 arbeidsstasjoner til fast vitenskapelige ansatte. 2 ekstra store 
arbeidsstasjoner til de faste tekniske ansatte. Store bord er nødvendig for nok plass til å legge ut alt 
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materialet. 2 arbeidsstasjoner til stipendiater, postdok eller masterstudenter. Disse 6 
arbeidsstasjonene trenger plass til en lupe og en binokular. 
 
6 arbeidsstasjoner som kan brukes som mottakelse og pakkeområde for material, og i tillegg brukes 
til undervisning, ved gjesteforskere eller av studenter.  
 
Det er behov for minst 20 m2 til hyllene som inneholder det komparative materialet.  
 
Plasseres i tilknytning til kontorarbeidsplasser.  
 
UN.0409  Avfettingsrom 20 m2 
Avfettingsrom med avfettingsmaskin er ønskelig i kjelleren på Realfagbygget. Dimensjon på rommet 
bør være minst 4 x 5 m. Maskinen er ca. 3 m høy når lokket er åpent. En kran brukes for å frakte 
bein til maskinen.  
 
UN.0410  Stort slakterom 20 m2 
Plass til en arbeidsstasjon. Plasseres i kjelleren i Realfagbygget. Kan benyttes av 
Samlingsforvaltning og konservering for UM som en grovlab for skylling/rengjøring av større 
gjenstander.  
 
 
UN.05 Vertebrater  411 m2 
Vertebrater er virveldyr. Vertebratsamlingen ved UiB inneholder omtrent 22.000 objekter av til 
sammen 3174 arter.   
 
Vertebratavdelingen består av:    
UN.0501  Skinnmagasin   120 m2 I kjeller 
UN.0502  Spritmagasin   24 m2 I kjeller 
UN.0503  Typesamling sprit  15 m2 I kjeller 
UN.0504  Våtlab etanol   40 m2 
UN.0505  Lager feltutstyr   10 m2 
UN.0506  Arkivrom   5 m2 
UN.0507  Tørrlab    15 m2 
 
UN.0508  Sluse/forrom   9 m2  I 5. etasje 
UN.0509  Kjøl/fryserom   6 m2  I 5. etasje 
UN.0510  Kjøl/fryserom   11 m2  I 5. etasje 
UN.0511  Sluse/forrom   4 m2  I 5. etasje 
UN.0512  Lager    2 m2  I 5. etasje 
UN.0513  Lager    2 m2  I 5. etasje 
UN.0514  Forskningslaboratorier våtlab 28 m2  I 5. etasje 
UN.0515  Kjemikalielager   3 m2  I 5. etasje 
UN.0516  Forskningslaboratorier  7 m2  I 5. etasje 
UN.0517  Perpareringslab   71 m2  I 5. etasje 
UN.0518  Lager    5 m2  I 5. etasje 
UN.0519  Forskningslaboratorier  11 m2  I 5. etasje 
UN.0520  Grovregngjøring   13 m2  I 5. etasje 
UN.0521  Lagerrom for formalinprøver 10 m2 Omdisponering av rom 5G12f. 
 
 
Rommene i 5. etasje forutsettes å beholde nåværende plassering. 
Skinnmagasin, spritmagasin og typesamling sprit forutsettes beholdt i kjeller.  
 
 
UN.0504  Våtlab etanol 40 m2 
Benyttes til mottak, grovsortering, taksonomi og kuratering av materiale. Det skal være 6 
arbeidsplasser og et mottaksområde for stort materiale, eksempelvis en liten hval. Laben må ligge i 
tilknytning til arbeidsplassene for fast teknisk personale. Må ha avtrekksskap, vaskeområde og 
kjemikalielagring med avtrekk. Skal ligge vegg i vegg med Tørrlab.  
 
UN.0507  Tørrlab 15 m2 
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3 arbeidsstasjoner. Sortering, sjekking og annen gjennomgang av materiale. Ventilasjonshette, 
skapplass til oppbevaring, vanntilførsel. Skal ligge vegg i vegg med Våtlab etanol. Laben må ligge i 
tilknytning til arbeidsplassene for fast teknisk personale. 
 
 
UN.06 Støtteareal 155 m2 
 
UN.0601  Fotolab    20 m2 
UN.0602  Kjølerom   30 m2 
UN.0603  Kjemikalielager   9 m2 
UN.0604  Bibliotek/arkiv   90 m2 
UN.0605  Verksted (enkel/liten)   6 m2 
    
 
UN.07 Støtteareal kjeller 240 m2 
 
UN.0701  Kjemikalielager kjeller (etanol) 15 m2  I kjeller 
UN.0702  Glasslager   24 m2  I kjeller 
UN.0703  Sluse, lagring av feltutstyr 27 m2  I kjeller 
UN.0704  Lager, fryserrom   10 m2  I kjeller 
UN.0705  Utpakking   31 m2  I kjeller 
UN.0706  Kjøl/fryserom   20 m2  I kjeller 

UN.0707  Kjøl/fryserom   20 m2  I kjeller 
UN.0708  Arbeidsrom felles   37 m2  I kjeller 
UN.0709  Gang/innkomst med vask  9 m2  I kjeller 
UN.0710  Lager    18 m2  I kjeller 

UN.0711  Lager feltutstyr   30 m2  Gjerne i kjeller 
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C.3.2.4 Universitetsmuseet - Avdeling for Samlingsforvaltning  
 
Generelt 
Se innledning i kap. C3.2.3 om Universitetsmuseets to avdelinger samlokalisert i Realfagbygget. 
 
Universitetsmuseet – Avdeling for Samlingsforvaltning sine lokaler er oppdelt i 2 hovedsoner: 
forskningsarealer som omfatter laboratorier og magasin med støttefunksjoner respektive en 
kontordel. Virksomheten omfatter konservering, arkivfunksjoner, fotodokumentasjon og 
samlingsforvaltning. Virksomhetens plassering i bygget er avhengig kort transportvei grunnet 
store/tunge gjenstander som er følsomme mot rystelser, klima og tyveri. Inn- og uttransportering 
må derfor kunne skje fra lastebil under tak og fortrinnsvis i bakkeplan uten skråning. Inngang fra 
lastesone til lab må være tilnærmet vibrasjonsfri og tillate stor last i høyde-bredde mål minimum 2,2 
m.  
 
Plassering av laboratorier med tilstøtende støttefunksjoner er avhengig prinsippet skitten til ren 
sone. For magasiner og arkiver gjelder Arkivloven med forskrifter som blant annet regulerer lys, 
klima, luftkvalitet og branndeteksjon samt slukkemetode og mot rørføring av vann i rommene. Flere 
spesialrom har krav til brannselleinndeling. For Laboratoriedelen gjelder brannseksjonering og 
inergen gass som slukkemetode samt autorisert adgangskontroll/kortleser. Tekniske rom plasseres 
med egen inngang for drifts/servicepersonell. Plassering i bygget må også ta hensyn til at det må 
være beskyttelse mot skadefaktorer som skadeinsekter, skadelige stoffer i luft, brannsmitte, 
vannlekkasje og matlukt (som kan tiltrekke seg skadeinsekter) osv. Kontor bør ligge i nær 
tilknytning til laboratoriedel med støttefunksjoner. 
 

 

Diagram over plassering av funksjoner 

 
UK.01 Studierom 
 
UK.0101 Arbeidsrom for samlingsforvaltning 36 m2    
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Funksjon: Katalogiseringsrom/tørrlaboratorium for gjenstandsmateriale. 
Behov: Laboratorieinnredning, punktavsug/avtrekkskap. Må ha dagslys/vindu. Bør ligge i nærheten 
av UK.0201 Laboratorium 1 og UK.0202 Laboratorium 2. 

 
UK.0102 Prosjektrom/studierom 20 m2    
Funksjon: Studierom/lab for gjesteforskere og studenter for gjenstandsanalyser. Tørrlab. 
Behov: Laboratorieinnredning, punktavsug/avtrekksskap. Må ha dagslys/vindu.  
 
 
UK.02 Arkeologisk konservering med støttefunksjoner 
 
UK.0201 Laboratorium 1 100 m2    
Funksjon: Konserveringslaboratorium for arkeologisk gjenstandsmateriale. Tørrlab. 
Behov: Laboratorieinnredning, laboratorievask (kjemikalieresistent), kjemikalieskap, (med 
avtrekk/avsug), avtrekkskap/punktavsug, klimaregulering (temperatur, relativ fuktighet). Må ha 
dagslys/vindu. 

 
UK.0202 Laboratorium 2 30 m2 
Funksjon: Konserveringslaboratorium for vått arkeologisk materiale (primært organisk). Våtlab. 
Behov: Separat vifte/avtrekk (god ventilasjon i hele rommet grunnet kjemikalier), Laboratorievask, 
laboratorieinnredning, kjemikalieskap (med avtrekk/avsug), slamavskiller, punktavsug/avsug 
(hette), kjemikalieresistent våtromsbelegg, sluk i gulvet, opplegg for frysetørrer, klimaregulering 
(temperatur, relativfuktighet). Lydisolasjon. Dagslys/vindu ikke viktig. 
 
UK.0203 Sandblåsningsrom 14 m2 
Funksjon: Sandblåsing (aluminiumoksid) av arkeologiske jerngjenstander.  
Behov: Utsug/avtrekk, trykkluft, eget mindre tilstøtende rom med egen dør inn til kompressor. 
Lydisolasjon. Ikke dagslys/vindu. Bør ligge i nærheten av UK.0202 Laboratorium 2.  
 
UK.0204 Arbeidsmagasin arkeologi tørt 20 m2 
Funksjon: Midlertidig magasin for arkeologiske metallgjenstander.  
Behov: Klimaregulering: 20%RH og 16-18C. Ikke vannførende rør i tak. Ikke dagslys/vindu. Bør 
ligge i nærheten av UK.0201 Laboratorium 1 og UK.0202 Laboratorium 2. 

 
UK.0205 Røntgenrom 20 m2  
Funksjon: Rom med mobilt røntgenrør til røntgenfotografering av museumsgjenstander.  
Behov: Rommet må være blykledt (gulv, vegger, tak, dør) + strømbryter i dør. Ikke 
rørføring/kanaler i tak. Må ligge ved siden av rom 08. Ikke dagslys/vindu. Bør ligge i nærheten av 
UK.0201 Laboratorium 1 og UK.0204 Arbeidsmagasin arkeologi tørt. 

 
UK.0206 Forrom til røntgenrom 6 m2 
Funksjon: for manøvreringspanel og skanner til røntgenrøret i rom 07.  
Behov: Må ligge ved siden av UK.0205 Røntgenrom 20 m2 (kabel må gå igjennom veggen mellom 
røntgenrør/skanner).    
 
 
UK.03 Tekstilkonservering med støttefunksjoner 
 
UK.0301 Laboratorium 3 (tekstil /etnografi) 100 m2 
Funksjon: Konservering av tekstiler og etnografiske gjenstander (organisk). 
Behov: Laboratorieinnredning, kjemikalieskap (med avtrekk), avtrekkskap, punktavsug, vaskekar, 
vask (kjemikalieresistent), avionisert vann, varme-lavtrykksbord (3-fase), sentralstøvsuger, 
kjemikalieresistent våtromsbelegg + sluk i gulvet, opplegg for vaskemaskin. Klimaregulert (45% 
RH). Dagslys/vindu.  
 
UK.0302 Laboratorium 4 (Finlab/analyselab) 40 m2 
Funksjon: Laboratorium for finarbeid og gjenstands/materialanalyser.  
Behov: Laboratorieinnredning, avtrekksskap, laboratorievask, trykkluft, avionisert vann. Ikke 
vannførende rør i tak. (Klimaregulert 45% RH). Dagslys/vindu ikke viktig.  

 
UK.0303 Arbeidsmagasin tekstil/etnografi 60 m2 
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Funksjon: Magasin for tekstile og etnografiske gjenstander (i transitt). 
Behov: Magasininnredning, ikke rørføringer gjennom rommet/vannførende rør i tak. Ikke 
dagslys/vindu. Arkivlov gjelder. Filtrert luft. Kontrollert og stabilt klima, 45% RF, 16-18 grader C. 
Lyskontroll.   
 
 
UK.04 Naturhistorisk og malerikonservering med støtteareal 
 
UK.0401 Laboratorium 5 (Natur/grovlab) 150 m2 
Funksjon: Konserveringslaboratorium for Naturhistorisk materiale /grovlaboratorium 
Behov: Laboratorieinnredning, punktavsug/avtrekksskap, kjemikalieskap, laboratorievask, opplegg 
for varme-lavtrykksbord (3-fase), vaskekar, sentralstøvsuger, kjemikalieresistent våtromsbelegg + 
sluk i gulvet. Ikke vannførende rør i tak (Klimaregulert 45% RH). Må ha dagslys/vinduer.    

 
UK.0402 Laboratorium 6 (Maleri/grafikk/foto/kunst på papir) 100 m2 
Funksjon: Konserveringslaboratorium for malerier/grafikk/foto/kunst på papir.   
Behov: Laboratorieinnredning: punktavsug/avtrekksskap, avionisert vann. Ikke vannførende rør i 
tak (Klimaregulert 45% RH). Må ha dagslys/vinduer. Bør ligge i nærheten av UK.0808 
Lakkeringsboks. 
 
 
UK.05 Konservering felles støttefunksjoner 
 
UK.0501 Arbeidsmagasin felles 40 m2 
Funksjon: magasin for ukonserverte gjenstander i transitt (alle samlinger). 
Behov: Magasininnredning/vanlige metallreoler, ikke rørføringer gjennom rommet/vannførende rør i 
tak. Arkivlov gjelder. Filtrert luft. Kontrollert og stabilt klima, 45% RF, 16-18 grader C. Lyskontroll). 
Ikke dagslys/vindu.      
 
 
UK.06 Foto med støtteareal 
 
UK.0601 Fotostudio 60 m2 
Funksjon: Fotostudio til fotografering av de museale samlingene. 
Behov: Ekstra takhøyde, oppsett for studiofotografering. Ikke vannførende rør i tak. Helst ikke vindu 
(må i så tilfelle ha mulighet for full tildekking).  
 
UK.0601 Fotoarkiv (arkivstandard) 40 m2 
Funksjon: Universitetsmuseets felles fotoarkiv  
Behov: Arkivlov gjelder. Kompaktreolsystem, ikke vannførende rør i rommet. Filtrert luft. Kontrollert 
og stabilt klima. Lyskontroll. 2 ulike klimasoner: Nitrat og Acetatfilm: 25-30% RF og 2 C (vurdere 
klimaskap) og glassplater/papir: 30-40% RF og 12-18 C. Ikke dagslys/vindu.           
 
 
UK.07 Arkiv med støtteareal 
 
UK.0701 Arkiv (arkivstandard) 130 m2 
Funksjon: Felles arkiv for Universitetsmuseets historiske arkiver, topografiske arkiv, og 
dokumentasjon.  
Behov: Arkivlov gjelder. Kompaktreolsystem, ikke vannførende rør i rommet. Filtrert luft. Kontrollert 
og stabilt klima 47-50% RH. Ikke dagslys/vindu.                   

 
UK.0702 Digitaliseringsrom 15 m2 
Funksjon: Digitalisering av arkiv, foto og dokumentasjon 
Behov: Kontrollert og stabilt klima, 45% RF. Lyskontroll. 16-18 C. Ikke Dagslys/vindu. 
 
 
UK.08 Felles støttefunksjoner 
 
UK.0801 Kjemikalierom (felles) 15 m2 
Funksjon: Felles kjemikalierom for hele avdelingen. 
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Behov: Ventilerte og brannsikre kjemikalieskap (med avtrekk). Kjemikalieresistent våtromsbelegg. 
Ikke dagslys/vindu.   

 
UK.0802 Verksted (felles) 15 m2 
Funksjon: Utstillingsproduksjon/montering av gjenstander  
Behov: Ventilasjon punktavsug/avsugshette. Labbenker/verkstedsutstyr, støyisolasjon mot 
nærliggende rom. Dagslys ikke viktig.  

 
UK.0803 Saneringsrom (felles) 25 m2 
Funksjon: Sanering av mugg og pesticider/biocider på museumsgjenstander.  
Behov: Spesialrom med filtrert utsug, egen vifte (eget anlegg). Må ha sluse/forrom. Støyisolert. 
Ikke dagslys/vindu.  

  
UK.0804 Kjølerom (felles) 15 m2 
Funksjon: For lang- og korttidslagring av gjenstander til konservering samt opptining av 
gjenstander.  
Behov: Klimatisert (ca 45 % RF). + 4 C. Ikke dagslys/vindu.   
 
UK.0805 Fryserom (felles) 20 m2 
Funksjon: for lang- og korttidslagring av gjenstander til konservering samt sanering. 
Behov: Minimum - 25 C (fortrinnsvis - 40 C). Ikke dagslys/vindu.   

 
UK.0806 Karantenerom (felles) 20 m2 
Funksjon: Karantenerom for gjenstander som blir levert inn/kommer tilbake fra utstillinger og kan 
inneholde skadedyr/skal klimatiseres etc.  
Behov: Ikke vannførende rør i rommet. Ikke dagslys/vindu.   

  
UK.0807 Pakkerom (felles) 30 m2 
Funksjon: Pakking av gjenstander i forbindelse med magasinering, utlån og transport. 
Behov: Ikke vannførende rør i rommet. Dagslys/vindu ikke viktig. 

 
UK.0808 Lakkeringsboks 20 m2 
Funksjon: For arbeid med fernissering av oljemalerier, avdamping av kjemikalier fra ulike overflater. 
Behov: Kontakt for sentralstøvsuger, filtrert avtrekk/utsug, egen vifte (eget anlegg). Ikke 
vannførende rør i tak. Må ha forrom/sluse. Ikke dagslys/vindu. Bør ligge i nærheten av UK.0402 
Laboratorium 6. 
 
UK.0809 Lager (felles) 60 m2 
Funksjon: Lagerrom for pakkemateriale, transportkasser, utstyr, traller, paller etc 
Behov: Hyller. Ikke dagslys/vindu.   

 
UK.0810 Avfallsrom farlig avfall 4 m2 
Funksjon: Til oppbevaring av farlig avfall/kjemikalier før avhending 
Behov: Våtromsbelegg, avtrekk, hyller. Ikke dagslys/vindu. 

 
UK.0811 Vaskerom/bøttekott 10 m2 
Funksjon: Til vask av tilsølte arbeidsklær 
Behov: Opplegg til vaskemaskin, tørketrommel/tørkeskap, utslagsvask, våtromsbelegg, sluk i 
gulvet. Trenger ikke vindu, men må ha utlufting/vifte. 

 
UK.0812 WC/Dusj 6 m2+6 m2 
Funksjon: WC/Dusj i forbindelse med skittent/kontaminert arbeid 
Behov: WC, vask, sluk i gulvet, våtromsbelegg. Trenger ikke vindu. 
 
UK.0813 Garderobe (kvinner + menn) 12 m2+12 m2 
Funksjon: For skiftning til/fra arbeidstøy, to separate rom  
Behov: vask, skapplass, benker etc. 
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C.3.2.5 Universitetsbiblioteket - Konserveringsenheten 
 
Generelt 
Konserveringsenheten ved UB skal plasseres i nær tilknytning til Universitetsmuseets Avdeling for 
Samlingsforvaltning (UM Sam), og det må sees på mulige synergieffekter mellom dem. 
Innplassering av Konserveringsenheten UB er avhengig av plasseringen av UM Sam.  
 
 
KU.01 Konservering 
 
KU.0101 Bok og papirkonserveringsatelier – Tørt område 60 m2 
For å konservere bøker, fotografier, dokumenter og grafikk. Krav til temperatur og luftfuktighet. 
Direkte adkomst til Bok og papirkonserveringsatelier vått område og Fotokonserveringsatelier. Skal 
inneholde tre arbeidsbord med skuffer, tre punktavsug, bokbinderpresse, 3 arkitektskap, Pleural 
system, stativ for ruller på hylle i fotohjørne (hvis fotostudio for konservatorer ikke er tilgjengelig). 
 
KU.0102 Bok og papirkonserveringsatelier – Vått område 30 m2 
For å vaske papirbasert materiale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Direkte adkomst fra Bok og 
papirkonserveringsatelier, tørt område. Skal inneholde stor vaskekum med tilgang til vanlig og 
renset vann, laboratoriebenk med bruk av kjemikalier og kokeplate stort kjemikalieskap, kjøleskap, 
leafcastingmaskin, vakuumbord, arbeidsbord, tørkestativ og nøddusj.  
 
KU.0103 Fotokonserveringsatelier 20 m2 
For å konservere fotografier. Krav til temperatur og luftfuktighet. Direkte tilgang fra korridor og fra 
Bok- og papirkonserveringsatelier, tørt område. Skal inneholde arbeidsbord, punktavsug, 
avtrekkskap, tilgang til vann (liten vaskekum), vanlig og renset vann, lite kjemikalieskap. 
 
KU.0104 Bokbindingsatelier 20 m2 
For å innbinde biblioteksmateriell. Krav til temperatur og luftfuktighet. Skal inneholde arbeidsbord 
med skuffer, hevyduty papirkutter, bokpresse, stativ for ruller på hylle, oppbevaringsskap, 
arkitektskap for papir og liten vaskestasjon (vanlig vann). 
 
 
KU.02 Støtterom 
 
KU.0201 Mottaks- og karantenerom 50 m2 
Leverings av tilvekst, arkiv og bokmateriale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Skal inneholde 
store metallhyller, plastpaller, vaskestasjon, hev senk arbeidsbord. 
 
KU.0202 Isolasjonsrom/ Fryserom 40 m2 
For rensing og frysing av materiale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Skal inneholde metallhyller, 
stort metallarbeidsbord, avtrekksskap for støv. Kan evt deles i to rom.  
 
KU.0203 Kjølerom 10 m2 
For tining av fryst materiale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Innredes med metallhyller.  
 
KU.0204 Ordningsrom/ Ompakkingsrom 30 m2 
For å ompakke materiale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Skal inneholde giljotin for å skjære 
papir og kartong, punktavsug, hev senk arbeidsbord, metallhyller.  
 
KU.0205 Saneringsrom 15 m2 
For å desinfisere materiale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Skal inneholde avtrekksskap for 
biologiske organismer, metallbord og metallreol, håndvask i sluse og nøddusj. 
 
KU.0206 Lagringsrom 30 m2 
For å lagre ompakkingsmateriale. Krav til temperatur og luftfuktighet. Innredes med store 
metallhyller, kartskap eller reol med skuffer.  
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C.3.2.6 Andre støtteareal etc. i Realfagbygget 
 
RE01 Felles støttearealer 
 
Gassrom, gass sylinderer, N2, underfordeling (H1-H19) 
 
Liquid nitrogen (KG4f) 
 
Avfallsrom (H1-18/Kg4d) 

 
RE.02 Universitetsbiblioteket 
 
RE.0201 Magasin for læringssenter 250 m2 
UB/Realfagsbiblioteket/læringssenteret har et magasin i underetasjen. Det er i denne 
sammenhengen ikke gjort vurderinger på om denne funksjonen kan flyttes ut av bygget. Dette bør 
vurderes/avklares. 
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C.3.2.7 Institutt for fysikk og teknologi – I Fysikkbygget 
 
Institutt for fysikk og teknologi har sitt eksperimentelle forskningsareal fordelt over 7 etasjer 
(inkludert kjeller og tak) i Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus i Allegaten 55. I juni 2020 ble det 
utarbeidet en mulighetsstudie for bygget, og i dette studiet ble det vist forslag om å samle det 
meste av IFTs eksperimentelle forskningsareal i midtfløyen i bygget, mens lette laboratorier ble lagt 
til 5.etasje. IFT er positiv til at dette kan bli framtidig løsning i bygget. 
 
IFT har hatt en gjennomgang av sitt eksperimentelle forskningsareal og sett på ønsket framtidig 
løsning. I dette arbeidet er det kun vurdert hvilke laber som bør legges sammen, men ikke gjort 
arealmessige vurderinger; muligheter for effektivisering i form av sammenslåing av funksjoner eller 
om utvidelse av rom kan gi bedre utnyttelse som frigir annet areal o.l. Videre avklaringer med IFT 
må derfor inkluderes i den videre prosessen. 
 
Av eksisterende laboratorieareal er det i særlig grad Nanolab i 2.etasje med sine støtterom i samme 
etasje og etasjen under, og mikropskopet Maggie i 1.etasje med sine støtterom som må beholde sin 
nåværende plassering. IFT mener også at verkstedet i 1.etasje i midtfløyen må beholde sin 
nåværende plassering, særlig på grunn av avhengighet til dagslys og til direkte varelevering. 
 
Fra særmøte med Institutt for fysikk og teknologi og fra referater i Temabrukergruppen blir følgende 
påpekt: 

- Mange av instrumentene i det eksperimentelle forskningsarealet er bundet opp i 
forskningsprosjektet til NFR og EU. Dette betyr at selv om instrumentene i utgangspunktet 
er flyttbare er det viktig at flytteprosessen er planlagt i god tid på forhånd. 

- Flere laber krever også vibrasjonsfritt miljø, men kan ha korte avbrudd så lenge det er 
planlagt i god tid.  

- Rehabilitering av bygget må være planlagt i god tid, både med tanke på planlegging av 
forsøk og avtaler med andre institusjoner, minimum 2 år.  

- Helt nedstenging av laber bør være maks 2 måneder. 
- IFT har i dag bare et rent undervisningslaboratorium og har ingen kurs der det bare er 

studenter på lab. 
- Vareheisen i bygget er for liten, men sjakten er tilstrekkelig stor. 
- Et separat laboratorium for andre som trenger tilgang til taket bør vurderes. 

 
IFT har utstyr og instrumenter i eksisterende tilfluktsrom i bygget6. Det er tenkt at disse arealene 
brukes aktivt i ombyggingsprosessen som mellomlager for eksperimentell infrastruktur. Arealene 
kan bli frigjort/flyttet dersom dette er fordelaktig og at mellomlagringsfunksjonen blir ivaretatt 
(fortrinnsvis lokalt). Gitt at IFT er i hovedsak et eksperimentelt institutt, er det et kontinuerlig behov 
for tilgang til mellomlagring av eksperimentell infrastruktur under normal drift. Dette behovet må 
ivaretas også etter ombygging, selv om dagens areal mulig kan reduseres noe. 
 
 
FT.01 Reservoarfysikk 292 m2 
 
Tung instrumentering.  
 
Felles for alle laboratoriene er at væske og gass injiseres i porøse medier ved å bruke 
eksperimentelle oppsett bestående av blant annet pumper og trykksatte beholdere i store 
varmeskap. De eksperimentelle oppsettene har tilhørende måleutstyr for blant annet trykk, 
temperatur og væskevolum. Temperaturer fra 4 °C til over 100 °C og trykk fra 0-300 bar benyttes. 
 
Det er hensiktsmessig at laboratoriene ligger i nærhet til hverandre da laboratoriene har mange 
felles arbeidsprosesser der samme utstyr og kjemikalier benyttes. Det er også behov for samme 
type ventilasjon, gassanlegg og gassdetektorsystem i laboratoriene. 

 
 
 
6 Dispensasjon fra DSB 20.12.2006. 
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Ventilasjonsanlegg må ha godt avtrekk over de eksperimentelle oppsettene. Det må være stabil 
temperatur i laboratoriene som ikke varierer med tiden på døgnet.  
 
Arealeffektivisering er mulig ved sammenslåing av eksisterende laboratorier dersom felles 
arbeidsprosesser blir effektivisert.   
 
 
Reservoarfysikk består av:     
FT.0101  Strømningslaboratorium  42 m2 
FT.0102  Strømningslaboratorium  36 m2 
FT.0103  Mikroskopi   24 m2 
FT.0104  Eksperimenthall   78 m2 
FT.0105  Glasshuset   25 m2 
FT.0106  EOR-lab (CCUS)   25 m2 
FT.0107  Hydratlaboratorium  26 m2 
FT.0108  Eldelaboratorium (bergarter) +    
FT.0109  Kombinert studentlab og CCUS  37 m2 
 
 
 
FT.02 Nanoteknologi 337 m2 
 
Tung instrumentering. Nanolab «Maggie» samt Nanolab Ebeam og renrom, med 
tilhørende støtterom forutsettes å beholde nåværende plassering.  
 
Alle laboratoriene driver med nanofysikk og/eller optikkrelatert forsking. Det jobbes med fabrikasjon 
av belegg, optiske enheter inkludert solceller og sensorer og utvikling av ny storskala, vitenskapelig 
instrumentering.  
 
Laboratoriene er svært vibrasjonsfølsomme med sensitiv elektronikk. Sollys må kunne blokkeres 
fullstendig fra alle laboratoriene.  
 
Det er ønskelig å plassere alle laboratoriene i samme etasje. Det er viktig at avstanden mellom 
laboratoriene ikke for lang (nåværende avstand er OK), og at det er enkelt å frakte prøver mellom 
rommene. 
 
Støtterom til «Maggie» kan effektiviseres noe, men ombygging er vanskelig å forene med de 
sensitive instrumentene.  
 
Laboratoriene behøver presis temperaturkontroll og riktig luftfuktighet.   
 
 
Nanoteknologi består av:         
FT.0201  Solcellelab     36 m2 
FT.0202  Rom 191 Nanolab. ("Maggie")   71 m2  I 1. etasje 
FT.0203  Støtterom for Nitrogen generator   30 m2  I 1. etasje 
FT.0204  Støtterom for infrastruktur til Nanorommet over 42 m2 I 1. etasje 
FT.0205  Støtterom (pumpe, gass, omformere) for "Maggie" 15 m2  I 1. etasje 
FT.0206  Støtterom (pumpe, gass, omformere) for "Maggie" 6 m2  I 1. etasje 
FT.0207  Nano, sensorlaboratorium    11 m2 
FT.0208  Optikklab, diamantprosessering   34 m2 
FT.0209  "Bond"-lab (overflatebehandling)   38 m2 
FT.0210  Nanolab., ebeam og renrom   42 m2  I 2. etasje 
FT.0211  Nanolab., ebeam og renrom   27 m2  I 2. etasje 
FT.0212  Gassentral     7 m2  I 2. etasje 
FT.0213  Nanolab, atomlitografi    12 m2 
 
 
FT.0202  Rom 191 Nanolab. ("Maggie") 71 m2 
Tørrlab. Inneholder storskala, hjemmelaget vakuumutstyr som det er svært vanskelig å flytte. Dette 
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betyr at laben med tilhørende støtterom skal beholde nåværende plassering. Laboratoriet bruker 3-
fasestrøm.  
 
FT.0209  "Bond"-lab (overflatebehandling) 38 m2 
Tørrlab. Inneholder storskala, hjemmelaget vakuumutstyr som det er vanskelig å flytte. 
 
FT.0210  Nanolab., ebeam og renrom 42 m2 og FT.0211 Nanolab., ebeam og renrom 27 m2 
Renrom, våtlab og tørrlab. Svært vibrasjonssensitivt. Vanskelig å flytte. 
Renrom inneholder kommersielt storskala vakuumutstyr og røykskap for kjemisk prosessering, 
inkludert HF (flussyre). Inneholder også et anlegg for reaktiv iongass-etsing ved bruk av ulike 
gasser. Laboratoriet har omfattende infrastruktur installert i Snekkerverksted i kjeller, og tilkobling 
til nitrogengenerator i kjeller. Laboratoriet bruker 3-fasestrøm. Rommet har infrastruktur (pumper, 
gass, omformere) i støtterom for «Maggie».  
 
FT.0213  Nanolab, atomlitografi 12 m2 
Tørrlab. Inneholder storskala, hjemmelaget vakuumutstyr som det er vanskelig å flytte. 
 
 
FT.03 Subatomær/teknisk/havteknologi/romfysikk/mikroelektronikk 205 m2 
 
Avdelingen består av:    
FT.0301  Detektorlab.   41 m2  
FT.0302  Elektronikkmonteringslab  27 m2 
FT.0303  Støtterom (Lager)  13 m2 
FT.0304  Detektorlab.   41 m2 
FT.0305  Montasjerom   18 m2 
FT.0306  Mikroelektronikklab  38 m2 
FT.0307  Mikroelektronikklab Data  28 m2 
 
 
FT.0301 Detektorlab. 41 m2 
Montering og testing av romutstyr. Også noe PHYS117 (studentforskning). 
Tilhørende laboratoriet er et mindre lagerrom med begrenset tilgang der space komponenter lagres.  
 
FT.0302 Elektronikkmonteringslab 27 m2 
Benyttes til montering og avmontering av elektroniske komponenter på kretskort, inspeksjon og 
reparasjon. Laboratoriet inneholder diverse loddestasjoner, mikroskop, pick-and-place maskin, 
«rework station» og optisk inspeksjonsutstyr. Alle flater og møbler må være antistatiske. Det er 
behov for punktavtrekk, trykkluft til styring av pneumatisk utstyr, nitrogen, avtrekksskap (enkel 
kjemi), vanntilførsel, vask og kjøleskap.  
 
FT.0304  Detektorlab. 41 m2 
Benyttes til eksperimentelt arbeid med detektorer for subatomær fysikk og andre grupper med 
tilsvarende behov. Arbeid som utføres i laben er karakterisering av detektorer med tilhørende 
utlesningselektronikk. Laboratoriet inneholder diverse loddestasjoner, mikroskop, oscilloskop og 
annet måleutstyr og klimaskap. Alle flater og møbler må være antistatiske. Det er behov for 
trykkluft til styring av pneumatisk utstyr og nitrogen.  
 
Det er hensiktsmessig å plassere detektorlab samlokalisert med mikroelektronikklaboratoriene.  
 
FT.0305 Montasjerom 18 m2 
Benyttes til eksperimentelt arbeid med detektorer for romfysikk og andre grupper med tilsvarende 
behov. Arbeid som utføres i laben er karakterisering av detektorer med tilhørende 
utlesningselektronikk og montering og testing av detektorsystemer. Laboratoriet inneholder diverse 
loddestasjoner, mikroskop, oscilloskop og annet måleutstyr og klimaskap. Alle flater og møbler må 
være antistatiske. Det er behov for trykkluft til styring av pneumatisk utstyr og nitrogen. 
 
Det er hensiktsmessig å plassere montasjerom samlokalisert med mikroelektronikklaboratoriene.  
 
FT.0306 Mikroelektronikklab 38 m2 
Benyttes til oppsett av elektronikk for diverse pågående eksperimenter, som utlesningselektronikk 
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og sensorer for medisinsk fysikk, kjernefysikk og romfysikk.  
Må plasseres i nærheten av Mikroeletronikk Data, og kan med fordel være i nærheten av andre laber 
tilknyttet elektronikkutvikling- og testing. Behov for nærhet til kontorfasiliteter til vitenskapelige 
ansatte/ingeniører i Mikroelektronikkgruppen.  
 
Rommet behøver kontrollert luftfuktighet for å unngå statisk elektrisitet. Det er også ønskelig med 
støyskjermet strømforsyning for å unngå interferens fra maskiner og annet utstyr på huset. 
 
FT.0307 Mikroelektronikklab Data 28 m2 
Datalab for mikroelektronikk masterstudenter og forskere.  
Må plasseres i nærheten av mikroeletronikklab, og kan med fordel være i nærheten av andre laber 
tilknyttet elektronikkutvikling- og testing. Behov for nærhet til kontorfasiliteter til vitenskapelige 
ansatte/ingeniører i Mikroelektronikkgruppen. 
 
 
FT.04 Energi og Prosess-sikkerhet 67 m2 
 
Tung infrastruktur. Nåværende plassering i 6. etasje skal beholdes.  
 
Behov for utbedret lagerkapasitet jf. dagens situasjon. Begge laboratoriene behøver utlufting 
gjennom vegg (fortrinnsvis over tak), og bruker i stor grad det samme utstyret og de samme 
brennbare gassene.  Må være samlokalisert.  
 
Det er en fordel om vareheisen kan gå helt opp til 6. etasje. I dag stopper den i 5.etasje, som 
innebærer at 50-liters gassflasker må transporteres opp og ned en trapp med en elektrisk 
trappetralle. 
 
Oppbevaring av gassflasker på tak bør vurderes. Dette vil kreve visse tilpasninger av ytterdører. 
 
Per i dag benytter flere andre grupper gasseksplosjonslab, bl.a. ifm. instrumentering og logging av 
energiproduksjonen fra en vindturbin og solcellepaneler plassert ute på taket. Her vil det være 
behov for egnede kabelgjennomføringer gjennom både tak og vegger for å koble sammen 
instrumenteringen inne i laboratoriet og utstyr/sensorer på taket. 
 
Energi og prosess-sikkerhet består av:    
FT.0401 Gasseksplosjonslaboratorium  28 m2  I 6. etasje 
FT.0402 Støveksplosjonslaboratorium  29 m2  I 6. etasje 
FT.0403 Støtterom/Lager  10 m2 
 
 
FT.0401 Gasseksplosjonslaboratorium 28 m2 
Er under ombygging. Et nytt eksplosjonskammer i rustfritt og syrefast stål vil trykkavlastes gjennom 
en detonasjonsflammesperre til et sikkert område over tak. Relevant utstyr som benyttes på dette 
laboratoriet inkluderer gnistgeneratorer for antenning av brennbare blandinger, lasere for 
strømningsmåling, høyhastighetskamera, trykktransdusere, gassanalysatorer, gassdetektorer, en 
trykkbooster som kan lever hydrogen opp til 1500 bar, osv. Ønskelig med mer gulvplass og 
takhøyde enn dagens situasjon. Benyttes også til undervisning.  
 
Benyttes også av andre forskningsgrupper som har eksperimenter på taket, f.eks. solcellepaneler, 
vindturbiner, osv. 
 
FT.0402 Støveksplosjonslaboratorium 29 m2 
Benyttes primært for testing av brennbare støv i et 20-liters eksplosjonskammer. Her benyttes bl.a. 
en gnistgenerator som kan levere spenninger opp til 20 kV, eller kjemiske tennere (dvs. små 
eksplosiver) til antenning av turbulente støvskyer. Relevant utstyr som benyttes er trykkluft (200 
bar, 50 liter), samt brennbare og inerte gasser, brennbare væsker  og inerte støv (slukkemidler). 
Behov for sikker trykkavlastning til sikkert område over tak. Ønskelig med mer gulvplass og 
takhøyde enn dagens situasjon.  
 
FT.0403 Støtterom/lager av driftskomponenter og eksperimentelt utstyr 10 m2 
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Sikker oppbevaring av kjemikalier og støvprøver, samt eksperimentelt utstyr som ikke er i bruk.  
Låsbart rom for oppbevaring av støvprøver (vanlige hyller), brennbare væsker (kjemikalieskap) og 
eksplosiver (lite låsbart skap), samt et rom for eksperimentelt utstyr som kameraer, linser, 
oscilloskoper, osv. som ikke benyttes i de aktuelle eksperimentelle oppsettene. 
 
 
FT.05 Felles renrom 36 m2 
 
Tung infrastruktur. 
 
Benyttes til montering og testing av romutstyr, og montering og testing av elektronikk. 
 
Det må være mulig å se gjennom vindu fra forrom renrom inn til renrom. Vinduene må ha åpninger 
til kabler. Renrommene kan ikke plasseres i kjeller eller hvor 222Rn-nivåene (Radon) er høye på 
grunn av sensitive strålingsdetektorer. Klimaregulering kan gjøre det umulig å redusere 222Rn-
konsentrasjon ved hjelp av kraftigere ekstern ventilasjon.  
 
Det må være mulig å formørke rommene for å kunne vurdere renheten på utstyret som 
bygges/testes ved hjelp av UV-lys. Rommene trenger ikke å ha dagslys.  
 
Felles renrom består av:    
FT.0501  Forrom renrom  11 m2 
FT.0502  Renrom   25 m2 
 
 
 
FT.06 Havteknologi (Elektronikk og måleteknologi) 241 m2 
 
Tung instrumentering.  
 
Undervisningslaboratorier som bør samlokaliseres på grunn av faglig tilhørighet og veiledning, samt 
teknisk oppfølging.  
 
Havteknologi består av:     
FT.0601  Lab. Måleteknologi  75 m2 
FT.0602  Undervisningslaboratorium  166 m2 
 
 
FT.0601 Lab. Måleteknologi 75 m2 
Undervisningslaboratorium som benyttes til masteroppgaver og kurset «Laboratoriekurs i 
måleteknologi og instrumentering». Plasseres i nærheten av Undervisningslaboratorium  
 
FT.0602  Undervisningslaboratorium  166 m2 
Undervisningslaboratorium hovedsakelig for emnene «Grunnleggende målevitenskap og 
eksperimentalfysikk» og «Mekanikk 1». Plasseres i nærheten av Lab. Måleteknologi. 
 
 
FT.07 Subatomær fysikk – partikkelfysikk   10 m2 
 
FT.0701 Partikkel lab. 10 m2 
Inneholder teleskop for kosmisk stråling og tilhørende elektronikk og datamaskin. Teleskopet brukes 
i undervisning og til formidling. Det må være mulig å arbeide i et mørkt miljø. Plass til to 
arbeidsplasser med bord og stoler. Rommet behøver presis temperaturstabilisering på grunn av 
temperatursensitive detektorer. 
 
 
FT.08 Akustikk 62 m2 
 
Tung infrastruktur.  
 
Laboratoriene må være samlokalisert med dør imellom på grunn av felles infrastruktur og mange 
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felles arbeidsprosesser. Laboratoriene bør ikke være i samme rom på grunn av ulike krav til stabile 
luftforhold, men dette er ikke et absolutt krav. Eksisterende løsning for laboratoriene er ikke 
hensiktsmessig verken arealmessig eller utforming. 
 
 
 
Utstyret i laboratoriene er svært sensitivt for mekaniske vibrasjoner i bygget, og laboratoriene bør 
derfor plasseres langt fra vibrasjonskilder som verksted og ventilasjonsaggregat. 
 
Behov for arbeidsbenk for bygging, liming og lodding, med ventilasjonsanlegg og godt avtrekk. 
 
Behov for tilgang til vakuumpumpe og lagerplass for diverse utstyr. 
 
Akustikk består av:     
FT.0801  Akustikk lab.  18 m2 
FT.0802  Akustikk lab.  44 m2 
FT.0803  Lager 
 
 
FT.0801 Akustikk lab. 18 m2 
Laboratoriet brukes til å gjøre akustiske (ultralyd) målinger ved romtemperatur og atmosfæriske 
forhold i et spesielt oppbygd laboratorie-måleoppsett. Måleoppsettet er instrumentert med avanserte 
og kostbare styringssystem, og har tilhørende arbeidsbenker. Behov for stabile luftforhold gjennom 
døgnet. Elektrisk skjerming av rommet/måleutstyr fra byggets infrastruktur må vurderes.  
 
FT.0802 Akustikk lab. 44 m2 
Laboratoriet brukes til å gjøre akustiske (ultralyd) målinger i vann ved romtemperatur og 
atmosfæriske forhold i to spesielt oppbygde laboratorie-måleoppsett: en stor og en liten vanntank. 
Begge måleoppsettene er instrumentert med avanserte og kostbare styringssystem. Den store 
vanntanken inneholder 4000 liter vann, og det er behov for tilstrekkelig avløp.  
 
Laboratoriet inneholder også permanent oppsett for måling av elektriske impedansresons for 
piezoelektriske element og transduserer. I tillegg er det dreibar løftekrav for tunge gjenstander.  
 
Alle måleoppsett i laboratoriet har tilhørende arbeidsbenker, i tillegg til ekstra arbeidsbenker. Behov 
for vanntilførsel og vask. 
 
Elektrisk skjerming av rommet/måleutstyr fra byggets infrastruktur må vurderes.  
 
 
FT.09 Eksperimentelle arealer uten krav om samlokalisering    170 m2 
 
FT.0901  Optikklab     47 m2 
FT.0902  3D printing     11 m2 
FT.0903  Prosesslab     30 m2 
FT.0904  Partikkel lab.     10 m2 
FT.0905  Test og strålingslab.    36 m2 
FT.0906  Datalab. / PHYS117 lab. (Undervisningslab)  36 m2 
 
FT.0901 Optikklab   47 m2 
Laboratorium for optiske målinger. Nødvendig med et mørkt miljø, og mindre vannprøver brukes 
ofte. Rommet benyttes også til undervisning. Behov for kjemisk avtrekkshette, kjemikalieskap, god 
dørbredde, destillert vann og tilgang til filtrert sjøvann. 
 
Kan plasseres i nærheten av andre laboratorier som kan dele kjemiske avtrekkshetter, 
kjemikaliseskap og destillert vann.  
 
FT.0902 3D printing   11 m2 
Rommet benyttes til 3D-printing.  
 
FT.0903 Prosesslab   30 m2 
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Tung lab. Laboratorium der det forskes på bruk av nanofluider (væsker med nanopartikler) som er 
utsatt for solstråling. Dette har anvendelse i solenergi. I tillegg brukes metoden til å forske på 
intensifisering av hydrogenproduksjon (elektrolyse). 
 
Rommet behøver vanntilførsel, avløp, avtrekk og ventilasjon. Det behov for skap for kjemikalier og 
mindre utstyr.  
 
FT.0905 Test og strålingslab.   36 m2 
Laboratoriet benyttes for høyhastighets industriell-gammatomografi, som er teknologi for å kunne 
gjøre tomografisk avbildning (tverrsnittsavbildning) av prosesser opp mot flere hundre bilder i 
sekundet. Gammatomografen er designet og bygget ved UiB, og er et viktig referanseinstrument i 
utviklingen av flerfase strømningsmålere. Forskningsarbeidet er primært fokusert på optimalisert 
konstruksjon av industrielle tomografer.  
 
Laboratoriet benyttes også av forskningsgruppen «Elektronikk og måleteknologi». 
 
 
FT.10 Mekanisk verksted  
 
IFT har ønske om at eksisterende plassering av verkstedet beholdes. Det er ikke avklart om alle 
rommene skal beholdes eller om rom/funksjoner kan utgå eller slås sammen. 
 
FT.1001  Hovedverksted  I 1. etasje 
FT.1002  Lakk  I 1. etasje 
FT.1003  Sveis  I 1. etasje 
FT.1004  Syre  I 1. etasje 
FT.1005  Sliping  I 1. etasje 
FT.1006  Finmekanikk I 1. etasje 
FT.1007  Materiallager I 1. etasje 
 
 
FT.11 Uavklart behov 
 

I tillegg til FT.0401 Gasseksplosjonslab og FT.0402 Støveksplosjonslab er det ønske om et separat 
laboratorium på taket for forskningsgrupper som har behov for tilgang til taket. Spesielt 
Gasseksplosjonslaboratoriet benyttes også av andre forskningsgrupper som har eksperimenter på 
taket med for eksempel solcellepaneler, vindturbiner, osv. Her vil det være behov for egnede 
kabelgjennomføringer gjennom både tak og vegger for å koble sammen instrumenteringen inne i 
laboratoriet og utstyr/sensorer på taket. 
 

C.3.2.8 Andre eksperimentelle arealer  
 
Dette underkapitlet omhandler innmeldte behov fra Geofysisk institutt samt arealbehov som må 
løses når/dersom eksisterende arealer i leid bygg på Marineholmen må flyttes ut fra.  
 
Innmeldte behov fra Geofysisk institutt. 
Geofysisk institutt har i brukerprosessen meldt inn behov for eksperimentelt areal for noen av sine 
oppgaver og eksperimentelle aktiviteter. Disse arealbehovene må avklares nærmere og finne ut om 
funksjonene kan legges i sambruksrom med Institutt for geovitenskap eller på annen måte 
innplasseres.  
 
Det må avklares med GFI og sannsynligvis også med Institutt for Geovitenskap hvordan disse 
funksjonene kan innplasseres. 
 
 
Eksperimentelle arealer og funksjoner i leid bygg på Marineholmen 
I Riebereide lokaler på Marineholmen, Thormøhlens gate 41, har Geofysisk institutt et lager på ca 
500m2 som må erstattes. GFI har også verksted inntil lageret, men er innstilt på sambruk av og 
samarbeid med verkstedet tilknyttet IFT, slik at det i utgangspunktet ikke er behov for å erstatte 
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dette arealet. 
 
I bygget ligger også Havobservasjonslaboratoriet (Norwegian Ocean Observation Laboratory), som 
er et samarbeid mellom UIB, Havforskningsinstituttet, FFI, HVL, NORCE og Nansensenteret samt 
Marineholmen RASLab AS som eies av et konsortium ved Universitetet i Bergen, ILAB (Stiftelsen 
Industrilaboratoriet), NORCE og Marineholmen Forskningspark. I tillegg er UIB deleier i 
Marineholmen Makerspace på ca 400m2. 
 
I eget referat fra befaring i disse lokalene er det bedt om at UIB arbeider for å finne 
erstatningslokaler, enten i samarbeid med Havforskningsinstituttet eller på annen måte. 
Det er ikke lagt inn arealer for dette i rom- og funksjonsprogrammet. 
 
GF.01 Innmeldte behov fra Geofysisk institutt (uavklart løsning/plassering) 
 
Ønskes innplassert i Havlab: 
GF.0101 Underveis- og CO2-system sensor kalibreringslaboratorium – 50-100m2 
Denne funksjonen ønskes å bli sett i sammenheng med utvikling på Havlab på Marineholmen, med 
mulig samarbeid med Havforskningen. 12m benkeplass. 
 
GF.0102  Vanntank med sjøvann 1m3 
Denne funksjonen ønskes å bli sett i sammenheng med utvikling på Havlab på Marineholmen, med 
mulig samarbeid med Havforskningen. 12m benkeplass.  
 
Ønskes innplassert i Realfagbygget: 
 
GF.0103 Rom til Oceanografiundervisning  - ikke avklart størrelse på rommet 
GFI ønsker å plassere bølgetank, innendørs 6m tank og roterende bord som brukes i 
oseanografiundervisningen. Dette forutsettes lagt i kjeller, i tilstøtende rom til GV.1204  
Sediment-tank rom for undervisning (Kap C3.2.1) 
 
GF.0104  Rom til større infrastruktur som f.eks. vindtunnel og klimarom.  - 50m2 
25 m2, trefase strøm, arbeidsbenk, nettverk. 
 
GF.0105 Kryorom – 12m2 
Sambruk med GEO. Minimum 2 temperaturer. Forslag om -15C og -25C. 

 
Utendørs tank (2x2x2m) – Er medtatt i kap C8 Utomhusarealer. Kan være aktuelt i en større 
samling/park av utendørs undervisningsinstallasjoner. Her er det imidlertid noen sikkerhetsaspekter 
mm. 
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C4 ARBEIDSPLASSAREAL 

C4.1 Generelt  

 
Dette kapitlet omhandler arbeidsplassarealer som skal planlegges i de rehabiliterte byggene 
Realfagbygget og Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus og i nybygget Allégaten 64.  

 

 
 
I kapittelet i rom- og funksjonsprogrammet gis det kun overordnede føringer. I neste fase, etter 
gjennomført KVU og fastlagt innplassering i de enkelte byggene, vil det bli en omfattende 
brukermedvirkningsprosess for arbeidsplasskonsept på alle institutt/avdelinger. Dette vil gi en større 
detaljering og mer tilpasninger til de enkelte enhetenes behov. Dette kapitlet er dermed laget som 
grunnlag for videre planlegging, forankring og implementering av arbeidsplasskonsept som blir 
fastsatt i neste fase.  
 
Det vises til kap. C1 Fellesfunksjoner når det gjelder bl.a. felles møterom, vrimleareal/sosiale soner, 
garderober, hvilerom og toaletter.  
Det vises også til kap. C2 Læringsarealer når det gjelder bl.a. studentarbeidsplasser for Master, ulike 
typer læringsrom/veiledningsrom og studio/opptaksrom. 
 
Bakgrunn og forankring, brukerprosess 
Temabrukergruppen for arbeidsplassareal skal bidra til å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for 
effektive og hensiktsmessige arbeidsplasser innenfor gjeldende rammer og føringer. Gruppen skal 
bidra til å strukturere de aktiviteter som må gjennomføres for innhenting av tilstrekkelig 
informasjon og kunnskap om nåværende og framtidige arbeidsmønstre og arbeidsformer og 
tilrettelegge for framtidige endringer. 
 
I felles visjon for NGHS henvises det til «universitetet uten vegger». Åpenhet er viktig for 
universitetet i framtida. Både åpenhet mot byen, men også innad i organisasjonen. Spesielt for 
arbeidsplass henvises det til Gode arbeidsplasser og arbeidsareal for alle og at det skal inneholde 
lyse, moderne arbeidsplasser. Dette i tillegg til at det skal være Grobunn for de gode ideene. 
Temabrukergruppen for arbeidsplassareal har i løpet av prosessen diskutert og kommet med sine 
meninger og refleksjoner hva dette betyr for fremtidens arbeidsplasser i NGHS. 
 
Mandat og forutsetninger 
Forutsetninger for arbeidsplassarealet: 
 

• Statens arealnorm 
Statens arealnorm skal ligge til grunn ved avsetting av tilstrekkelig areal og det skal 
tilrettelegges for en fleksibilitet innenfor dette arealet. 
 

• UIB sine prinsipp for arbeidsplass  
Alle vitenskapelige ansatte i hel stilling + administrasjonssjefer skal få tilbud om fast 
cellekontor (Alle andre skal tilbys velegnede arbeidsplasser i kontorlandskap. Dette 

 
Følgende arbeidsplassarealer er beskrevet: 
 
• Arbeidsplassen 
• Multirom  
• Møterom 
• Sosiale soner og samhandling 
• Garderober og toaletter 
• Støttefunksjoner 
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inkluderer vitenskapelig ansatte i mindre enn 50% stilling, post. docs, stipendiater, gjester, 
tekniske og administrative stillinger.) Forutsetningen er at samlet arealbruk ikke overstiger 
23 m2 pr ansatt, eksklusivt undervisningsareal og forskningsareal  
 

• Arbeidsmiljøloven og annet lovverk  
Arbeidsplasser generelt skal følge arbeidsplassforskriften og arbeidstilsynets anbefalinger. 
Arbeidsplasser i Norge er regulert av Arbeidsmiljøloven med tilhørende arbeidsplassforskrift 
og av Plan og bygningsloven med tilhørende tekniske forskrifter. 

 
Temagruppen har bestått av representanter fra alle institutt/enhet samt tillitsvalgt. 
Det har vært avholdt 5 møter i temagruppen der to av disse var befaring ved andre 
læringsinstitusjoner. Hensikten med prosessen har vært å tilrettelegge for tankemodning og dialog 
for å kunne sette noen felles prinsipper for videre prosess. 
 
Diskusjoner i gruppen har vært med å danne grunnlag for prinsippene beskrevet videre i 
arealprogrammet. Det er også gruppens anbefaling at det skal tilrettelegges for en fleksibilitet for 
arealet som gir muligheter for tilpasninger for de ulike instituttene/avdelingene. Tilpasningene skal 
detaljeres etter brukermedvirkning per institutt/avdeling. 
 
 

 

Fleksibilitet – Figuren over viser ulike måter å fordele funksjoner i avsatt areal – Dette dokumentet gir føringer 
som ivaretar fleksibiliteten til byggene. I neste fase vil det utføres videre brukerprosess, der man tilpasser det 
avsatte arealet med tanke på det enkelte instituttets behov. 

C4.2 Arealprogram  

Arealet for arbeidsplasser skal utformes etter et «ringer i vann»-prinsipp. Det vil si at man 
plasserer funksjonene i henhold til aktivitetsnivå. De mest dynamiske og fysisk aktive områdene 
som sosiale soner plasseres der det er mest trafikk, mens konsentrasjonsområder plasseres mer 
skjermet. Som generelt og generisk programgrunnlag, er romkategoriene fordelt på grupper, og 
størrelse på gruppene kan variere med tanke på institutt/enhet og plassering i de enkelte bygg. Det 
er også et ønske at masterstudentene skal ha nærhet til instituttene da disse arealene vil ha 
umiddelbar nærhet til hverandre. Masterstudentenes areal er medregnet og beskrevet i kapittel C2.  
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Plassering av funksjoner – Figuren viser hvordan de ulike funksjonene plasseres med hensyn til nærhet til 
hverandre. 

 
 

 
Arbeidsplassen 
Arbeidsplassene skal utføres etter alminnelige krav til universell utforming og Arbeidsmiljøloven. 
Arbeidsplassene skal bestå av en fordeling mellom kategoriene enekontor og delte kontor. Delte 
kontor organiseres i grupper på mellom 2- 8 arbeidsplasser. Teknisk infrastruktur må legges til 
rette for i at bygget kan deles opp i disse gruppene. Det skal legges opp til en fleksibilitet for å 
kunne variere mellom fordelingene av de ulike typer kategoriene av arbeidsplasser. Det skal legges 
opp til en fleksibilitet for å kunne variere mellom fordelingene av de ulike typer kategoriene av 
arbeidsplasser. Fordelingen skal løses innenfor de gitte rammene fra statens arealnorm. 
 
Det skal legges spesiell vekt på tilstrekkelig areal for aktiviteter som krever skjerming, og på at det 
skal være variasjon i utformingen som understøtter funksjonsbehovet.   

 
 

Arbeidsplassene skal tilrettelegges for: 
 

• Individuelle arbeidsoppgaver  
• Informasjonsdeling og læring  
• Telefonsamtaler  
• Krevende konsentrasjonsoppgaver 
• Forskning 
• Veiledning med enkeltstudenter 
• Møtevirksomhet med få personer 
• Konfidensielle samtaler 

 
En arbeidsstasjon er en arbeidsplass som tilfredsstiller arbeidstilsynets forskrift om utforming og 
innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Arbeidsstasjonene skal være tilstrekkelig store til at 
brukeren «kan variere arbeidsstillinger og bevegelser uten hindringer, unngår opplevelsen av 
trengsel ved å ha kollegaer «tett på», kan plassere nødvendig utstyr og innretninger på forsvarlig 
avstand (pc-utstyr, belysning, lagring, skjerming osv.)» Fra Arbeidstilsynets veileder 2016.  
 
Innenfor kontorarealet skal det legges til rette for arbeidsstasjoner for individuelt skjermet arbeid. 
Slike arealer adskilles av en lydmessig barriere. Denne barrieren vil variere ut fra behov. 
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Det skal være mulig å justere innsyn på enekontorer og delte kontorer for å unngå visuell støy og 
sikre konsentrasjonsarbeid. Utforming skal fremme variasjon og god ergonomi.  
 
Arbeidsstasjonene skal være tilpasset den eller de ulike aktivitetene som skal foregå der gjennom 
arbeidsdagen. Av brukerutstyr på arbeidsplassen er det behov for arbeidsbord med hev/senk 
funksjon og plass til 2 skjermer, samt oppbevaring. Det skal være mulig å utstyre arbeidsarealene 
med skrivetavler.  
 
Arbeidsplassene skal plasseres skjermet. Det skal også være arbeidsplasser i direkte tilknytning til 
lab. Disse plassene skal ha samme krav som ordinære arbeidsplasser. 
 
Multirom 
Multirom er rom som ikke kan reserveres på forhånd. Disse rommene har varierte funksjoner og 
skal legges til rette for blant annet konsentrasjonsarbeid, samtale, veiledning, samarbeid og 
videomøter. Dette skal defineres av de ulike instituttene i detaljeringsprosess. Multirom hører til 
under arbeidsplassareal. Areal som er dedikert til for eksempel veiledning fra læringsareal kan også 
plasseres i nærheten av arbeidsplassarealet, men kommer da i tillegg til arbeidsplassarealet.  

 

                   

utformet som møterom med skjerm        Multirom utformet som møterom med tavle 

 
 

 

Multirom utformet som midlertidig arbeidsplass 
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Multirom skal være i umiddelbar nærhet til arbeidsplassene og skal også kunne fungere som 
skjerming mellom arbeidsplasser og sosiale soner.  

 
Slike rom er primært tenkt til skjerming av medarbeidere utenfor rommet mot støy inne fra rommet 
i forbindelse med for eksempel telefonsamtaler, men også til skjerming av personen inne i rommet 
mot eventuell støy utenfra.  

 
Multirommene skal tilrettelegges for fleksibel bruk. Rommene varierer i størrelse fra ca. 2,5 – 10 m2 
møblert med varierte løsninger, og skal utføres med minimum 1 glassvegg for å oppnå gode 
lysforhold og for å ivareta en visuell kommunikasjon og oversikt fra nærliggende arbeidsplasser. 
Visuell skjerming skal også være mulig. Det er en fordel at det er mulig å regulere grad av innsyn 
fra helt åpent til helt lukket. For eksempel ved gardiner eller folie. Omtrent 25% av multirom må 
legges til fasade med dagslys, slik at de kan benyttes som et kontor. Multirommene som innredes 
som kontorarbeidsplasser skal tilfredsstille kravene til fullergonomiske arbeidsplasser. 

 
Multirom kan med fordel plasseres slik at de fungerer som en lydmessig og visuell barriere til det 
arbeidsplassrelaterte arealet. Det er nødvendig med tilstrekkelig god ventilasjon til at en til tre 
personer behagelig kan arbeide i multirommet deler av arbeidsdagen.  

  
Lydkrav i multirom skal minimum tilfredsstille krav til kontor. Det er anbefalt at noen av rommene 
har høyere lydkrav for at man kan ha andre funksjoner her som for eksempel konfidensielle 
samtaler.  

  
Multirom bør ha differensiert møblering hvis arbeidsformen tilsier dette. De skal samlet gi variasjon i 
arbeidsform både for ergonomi og type aktivitet. Utvalget av multirom bør tilpasses de ulike 
instituttenes/avdelingenes aktivitetsbehov.  

 
Alle multirom skal ha opplegg for skjermer og skrivetavler. Det vil variere i de enkelte 
institutt/avdeling hvilke rom som skal ha skjermer, men det skal tilrettelegges for dette for å ivareta 
fleksibiliteten.  

 
 

Møterom som inngår i arbeidsplassarealet 
I tillegg til møterom i fellessoner skal det være møterom som del av arbeidsplassarealene. 
Møterommene tilknyttet disse arealene skal være dimensjonert til 8-12 personer. Det kan i noen 
tilfeller også være nødvendig at møterommene kan slås sammen til å bli et større møterom. Man 
regner ca. 2 m² pr stol. Det skal være ca. 2-3 møterom pr kontorareal på 50/60 arbeidstakere. I 
tillegg kommer møterom i fellessoner. 

  
Møterommene plasseres i overgangen mellom arbeidssone og sosial sone. Rommene plasseres 
strategisk som buffer for lyd og trafikk inn mot arbeidssonen.  
 
Typiske aktiviteter:   

• Arrangere videomøter  
• Gjennomføre små møter  
• Team og prosjekt arbeid i prosjektarbeidsrom.  
 

Møterom skal også kunne fungere som prosjektrom Det er viktig at dette blir egne rom og ikke 
åpne soner. Det skal legges opp til mulighet for skjermer og skrivetavler på vegg i alle møterom. 
Mengder og størrelse skal detaljeres i neste fase.  Alle møterom må være bygningsmessig og 
teknisk forberedt for interaktive møter. Lyd og akustikk skal tilfredsstille krav til rom for 
videokonferanse. Det må også være muligheter for å kunne skjerme mot innsyn i rommene. Det 
vises også til kap. C1, om felles møterom. 
 
Møterom kan med fordel plasseres slik at de vender inn mot den sosiale sonen, og slik genererer 
trafikkflyten dit.  

 
 

Sosiale soner og samhandling 
Det legges opp til sosiale soner i sentrale områder hvor ansatte møtes, og hvor uformelle samtaler 



UNIVERSITETET I BERGEN – NYGÅRDSHØYDEN SØR – ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM  
 
 

HTTPS://RAMBOLL.SHAREPOINT.com/sites/uibnygrdshydensrnghs/shared documents/general/uib nghs rom-og funksjonsprogram.docx side 113 
 
 

skjer. Det er lagt opp til 3 nivåer med sosiale soner og samhandling. Dette er beskrevet i kapittel 
C1. Arealet i nivå 3 kommer under arbeidsplassarealer. Det skal legges til rette for uformelle møter 
med ulik møblering, både åpne og mer skjermede sittegrupper. Det skal legges til rette for at flere 
kan samles. De sosiale sonene skal tilhøre instituttene/avdelingene. Noen av de sosiale soner bør ha 
kontakt med dagslys.  

 
Sosiale soner og areal for samhandling skal i tillegg ha funksjoner som prosjektrom og møterom i 
nærheten. Det må også legges til rette for mindre kaffestasjoner internt på instituttene. Sosiale 
soner bør utformes slik at de kan brukes aktivt gjennom hele dagen. Det vil si at det her finnes ulik 
møblering som også egner seg for uformelle møter. 

 
Den sosiale sonen skal være et naturlig samlingspunkt som skal bidra til samhold og 
kunnskapsdeling.  
 
Typiske aktiviteter i sosial sone og nærstøttefunksjoner:  

• Sosialisering  
• Kaffeprat  
• Formelle og uformelle møter  

  
• Tilgang til: Garderobe, toaletter, printer  

 
 
Miljøstasjon  
Miljøstasjoner skal plasseres ut etter gjeldende anbefalinger ved byggetidspunkt. De skal plasseres 
sentralt og med en tetthet på ca. 1-3 stasjoner per 60 personer, avhengig av planløsning og 
avstander til de ulike arbeidsstasjonene. 
 
 
Garderober og toaletter 
Garderobe, personlige skap og toaletter plasseres i nærheten av sosiale soner og møterom. 

Det må finnes hengegarderobe nok for alle arbeidstakere iht. Byggforsk sine anbefalinger. 
Garderober med dusj og tørkeskap legges ikke under arbeidsplassareal.  

 
Det skal legges opp til kjønnsdelt garderobe og toalettfasiliteter. Det dimensjoneres for ca. 1 toalett 
pr 15. arbeidstaker i arbeidsplassarealet for instituttet/avdelingen. 

 
Støttefunksjoner 
Støttefunksjoner er print/kopirom og lager, samt blandet arkiv.  
 
Det er behov for noe lagerplass i arbeidsarealet, dette avklares med brukerne i senere prosess. Det 
understrekes at administrasjon har større behov for lager og areal enn andre.  Det er 
hensiktsmessig med flere mindre lager spredt rundt i arealet, med mulighet for lagring i nær 
tilknytning til print, lab og resepsjon 

 
Av brukerutstyr i arealet er det behov for post, tester, bøker, rekvisitter og utstyr til servering.  
Utforming bør legge til rette for at rekvisitter kan plasseres spredt rundt, det krever tilstrekkelig 
skapplass.  

 
Printerrom, lager og arkiv plasseres slik at det kan sambrukes og bør i tillegg plasseres i rom uten 
vindu. 
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C5 BYGNINGSDRIFT OG TEKNISKE ROM (TE) 

C5.1 Generelt 

Dette kapitlet omfatter driftsfunksjoner knyttet til renhold og bygningsdrift samt tradisjonelle 
tekniske rom knyttet til ventilasjonsanlegg, elektrotekniske anlegg og andre generelle 
anleggsdeler. 
 
Arealer for driftsfunksjoner (driftsrom inklusiv lager, renholdsrom, varemottak, avfallsrom) og 
tekniske rom er i denne fasen kun angitt som et samlet stipulert areal for hvert bygg. 
 
Det er gjennomført en foreløpig registrering av kjellerarealer i Realfagbygget, der driftsarealer og 
«låste» rom for eksperimentelle støttefunksjoner er sett i sammenheng. Dette arbeidet er ikke 
ferdigstilt og ytterligere prosess vil være nødvendig. 
Eksisterende rom for renhold m.v. i Realfagbygget og Fysikkbygget forutsettes beholdt, men dette 
må vurderes ytterligere i den videre prosessen med innplasseringsskisser.  
 
Nødvendig areal for rengjøringsrom mv skal baseres på Sintef Byggforskserien A 379.243. 
 
For Realfagbygget og i Fysikkbygget er det igangsatt en egen prosess der Sweco AS vurderer og 
planlegger prinsipp for løsning av tekniske anlegg og infrastruktur. Arealer for tekniske rom i 
Realfagbygget forutsettes å ikke bli endret fra eksisterende, i hovedsak ettersom teknisk rom i 
5.etasje beholdes og forutsettes ikke økt.  For Fysikkbygget vil arealet kunne økes noe i forhold til 
eksisterende arealer.  
 
Fjernvarmeanlegg og 2 nye varmepumper med Sjøvann er plassert i Realfagsbygget, dette er 
forutsatt å ikke endres 
 
Det har i brukerprosessen blitt avholdt ett særmøte med driftsseksjonen, men videre avklaringer må 
forutsettes.  

C5.2 Arealprogram 

C.5.2.1 DRIFTSFUNKSJONER 
 
Driftsseksjonen er lokalisert i Realfagsbygget, herfra styres driften av alle MN-fakultetets bygg. 
Driftsseksjonen har i dag 12 ansatte med håndverksbakgrunn som har sine kontor og verksted i 
Realfagsbygget.  
 
Den daglige driften består av diverse service, reparasjoner, skifte filter, låse dører, og avdelingen er 
i størst mulig grad selvforsynt i den daglige driften. Driftsavdelingen har også ansvar for sikkerhet, 
men innleid vektertjeneste har ansvar for daglig oppfølging av sikkerhetsrutiner. I dag er det svært 
ulike regimer for adgangskontroll i de ulike byggene. Det er ønskelig å forenkle dette med felles 
åpningstider og felles system for soneinndeling for alle MN-fakultetets bygg i tråd med målet om et 
åpnere universitet.  
 
I den videre prosessen er det anbefalt at Driftsseksjonen involveres å sikre en god planlegging av 
drift og tekniske anlegg. Driftsseksjonen bør også involveres i forhold rundt omrokkering og 
flytteprosess. 
 
 
TE01 Driftsfunksjoner 
 
TE.0101 Driftssentralen  
I programmet er det ikke medtatt endringer til Driftssentralen.  
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Følgende eksisterende rom inngår i Driftssentralen: 
- Kontorer 
- Møterom 
- Oppholdsrom 
- Verksted   
- Garderobe drift 
- Lager  

 
TE 0102 Varemottak 
Varelevering skal dimensjoneres og utformes i henhold til gjeldende forskrifter og de aktiviteter som 
krever vareleveransene i de ulike byggene. Post og varemottak til hele fakultetet skal være 
hensiktsmessig og sikre raske leveranser og sikker oppbevaring. 
 
Farlig gods og vareleveranser skal foregå i sikre føringsveier og heiser hvor personsikkerheten 
ivaretas. Midlertidig oppbevaring og mottak av farlig gods og leveranser med ulike krav skal 
ivaretas. Vareleveranser, postmottak, organisering av dette må videreutvikles og avklares med 
Instituttene, andre enheter og Fakultetet.  
 
TE 0103 Renholdsrom  
Coor Renhold er per i dag ekstern leverandør av rengjøringstjenester.  
Renholdssentral skal etableres i alle byggene og skal inneholde følgende rom: 

- Moppevaskeri 
- Renholdslager 

 
Bøttekott skal etableres i hver etasje og fordeles i anlegget ut fra disponering av areal, funksjoner 
og etasjenivå i henhold til gjeldende regler og forskrifter. 
 
Bruk av ekstern leverandør endrer kravene og behovet for personalrom.  
Hvilke som skal inngå i rengjøringssentralen må vurderes i den videre prosessen i henhold til 
gjeldende regelverk. Dette gjelder særlig personalrom som 

- Oppholdsrom/ spiserom 
- Møterom 
- Personalgarderober og toaletter 

 
 

TE 0104 Avfallsrom 
Avfallsmottak og renovasjon etableres i anlegget og de tre byggene ut fra disponering av areal, 
funksjoner i henhold til gjeldende regler og forskrifter.  
God planlegging i forbindelse med kjøkken- og kantineløsninger og samordning av løsning for avfall 
fra eksperimentell forskningsaktivitet er viktig. 
 
Renovasjonsanlegg for Allégaten 64 skal plasseres i byggets underetasje o_BU1 og o_BU6, med 
atkomst fra Johannes Bruns gate. Avfallshåndtering med lokalisering, arealkrav og utforming av 
hentested skal videre godkjennes av BIR.  
 

C.5.2.2 Tekniske rom 
 
De tekniske arealene er ikke konkret beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet, men det er lagt 
inn et stipulert arealanslag basert på erfaringstall. For Realfagbygget og Fysikkbygget avventes 
egen analyse og rapport som er under utarbeiding av Sweco.  
 
Arealene skal dekke behov for ventilasjons- og klimautstyr, kraftforsyningsenhet, svakstrøms-
installasjoner, teleteknikk, datautstyr, telefoni, overvåknings- og kontrollutstyr, avfallshandtering, 
rengjøring m.m 
 
Stipulert areal for generelle tekniske rom tilsvarer normalt ca 12% av oppvarmet areal.  
 
TE02 Tekniske rom 
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TE 0201 Ventilasjonsrom 
TE 0202 Varmesentral 
 
TE 0203 Trafo 
 
TE 0204 Kraftteknikk 
 
TE 0205 El-Fordeling 
 
TE 0206 Teleteknikk 
 
TE 0207 Heismaskinrom 
 
TE 0208 Ikt-rom for UIB  
IKT-rom skal etableres i hver etasje.  
 
TE 0209 Andre tekniske rom 

 
 

C6 PARKERINGS-/SYKKELAREAL INNENDØRS (PA) 

C6.1 Generelt 

Reguleringsplan for Entek-bygget legger krav om innendørs sykkelparkering i underetasjen for 
Allégaten 64. Det er satt krav til etablering av garderobefunksjoner i direkte tilknytning til en slik 
sykkelparkering. Areal til sykkelparkering for 200 sykler må derfor avsettes i underetasje med 
tilknytning til Johannes Bruns gate, jf. gjeldende reguleringsplan. Øvrig parkering for sykkel kan skje 
på bakkeplan, ute og helst under tak. Dette må løses i det videre prosjektet.  

C6.2 Arealprogram 

Parkseksjonen disponerer noe areal i parkeringskjeller i Realfagsbygget til ulikt parkutstyr og 
maskiner. 
 
SYKKELPARKERING 
Låsbar sykkelparkering under tak i tilsvarende løsning som ved Fysikkbygget, lokalisert i nær 
tilknytning til garderobeanlegg og hovedadkomst til de ulike byggene. Muligheter for sykkelvask i 
tilknytning til sykkelparkering.  
 
Det skal etableres minimum 45 parkeringsplasser for sykkel per 30 årsverk. Minst 200 
sykkelparkeringsplasser skal plasseres innendørs i underetasje av Allégaten 64, med tilkomst fra 
Johannes Bruns gate. Det skal også etableres garderobetilbud i tilknytning til sykkelparkering, og 
disse garderobefasilitetene skal inkludere dusj, garderobeskap og plass for å tørke klær og utstyr. 
 
 
Tilrettelegging med egen oppstillingsplass for utleie elsparkesykler og bysykler i nær tilknytning til 
hovedadkomst.
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C7 KOMMUNIKASJONSAREAL (KO) 

C7.1 Generelt 

Trafikkarealer er ikke programmert som eget areal, med unntak av vrimleareal/åpne fellesarealer 
nivå 1 og 2 som er beskrevet og medtatt i kap. C1.   
 
Korridorer og trapper mv inngår som tillegg til programmerte nettoarealer, og medregnes i 
bruttoarealet. Det skal legges vekt på at disse utformes i tråd det overordnede sikringssystemet og 
med byggeforskriftenes krav til sikkerhet ved brann for alle relevante forhold.   
Samtidig er det et krav at arealene skaper optimalt gunstige kommunikasjonsforhold mellom 
hovedfunksjoner og bygningsavsnitt. 
 
Trafikk- og kommunikasjonsarealene skal på etasjenivåene danne naturlige og gode rammer 
omkring støttefunksjonene og de spontane møter som skjer på slike steder.   

C7.2 Arealprogram 

 
KO 01 Kommunikasjonsarealer 
 
 
KO 0101 Hovedinngang/VF 
 
KO 0102 Kommunikasjonsveier/rømningsveier 
 
KO 0103 Hovedtrapper 
 
KO 0104 Bitrapper 
 
KO 0105 Publikumsheiser 
 
KO 0105 Vareheiser 
Spesielle behov for heiser for eksperimentell forskningsaktivitet, konferer også kap. C3. 
 
I Realfagbygget er det behov for egnede heiser med brede dører for transport av store kolli og 
gassflasker m.m.  
 
I Fysikkbygget er det ikke behov for ny heissjakt, men en heis som har størrelse i samsvar med 
sjaktstørrelsen; Vareheisen i bygget er for liten, men sjakten er tilstrekkelig stor. På grunn av behov 
for transport av bl.a. 50-liters gassflasker til laboratorium i 6.etasje er det sterkt behov for at 
vareheisen kan gå helt opp til 6. etasje.  
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C8 UTOMHUSAREAL (UT)  
 

C8.1 Generelt  

 
Kapitlet omhandler alle utearealer for hele MN- 
fakultetet. Det strekker seg fra Realfagbygget og 
Fysikkbygget via Geofysen ned til Marineholmen 
med Høyteknologisenteret i Bergen og Bio-
blokkene. Kapitlet må ses i sammenheng med 
kapittel C1 - fellesfunksjoner 
 
Temagruppen for fellesarealer og samhandling 
samt utomhus, har behandlet utearealer som et 
eget tema  både Kick-off samling og i et eget 
brukermøte og befaring. Illustrasjonen fra 
gruppearbeid i kick-off møte og gruppearbeidet i 
temamøtet (på neste side) viser intuitive tanker 
om og idéer for utomhus arealene. Det har vist seg 
at de første tankene og ideene har holdt seg 
gjennom hele prosessen. 
 
Deler av utearealer er regulert i plan for 
Energiteknologi-bygget, mens store deler av 
utearealer ikke er detaljregulert, se kapittel B for 
premisser i prosjektet som planforutsetninger, 
tomteforhold og klimatiske forhold.  
                  

                                                                                   
Illustrasjon av gruppearbeid i Kick-off for 
fellesarealgruppen. 

    
Følgende hovedpunkter for utearealer på Nygårdshøyden sør har Temabrukergruppen kommet fram 
til: 
- Utearealer skal videreutvikles med sterke forbindelser til Nygårdsparken, Marineholmen og 

Puddefjorden, og fremstå som helhetlige, identitetsskapende og sammenbindende, grønne, 
trygge og attraktive uteareal som strekker seg mellom alle MN-fakultetets bygninger.  

 
- Det bør utarbeides en helhetlig plan for utearealene for Nygårdshøyden sør, inkludert 

forbindelser mellom og til byggene på Marineholmen, Nygårdsparken og byen for øvrig. 
 
- Allmenningen etableres som en innvendig og utvendig storgate og gangtraseer, gjerne 

tørrskodd trasé. Allmenningen skal styrke forbindelsene mellom bygningene på 
Nygårdshøyden sør; Fysikkbygget, Allégaten 64, Realfagbygget og Geofysen, HIB blokken 
og bioblokkene.  

 
- Forbindelse til Nygårdsparken og MN-fakultetets arealer på Marineholmen skal styrkes. 

Direkte forbindelser til Nygårdsparken skal forbedres. Det er naturlig å åpne opp bygget og 
adkomst til parken i tverraksen midt i Realfagsbygget der betongrampen ligger i dag. Ved 
hovedadkomsten til Realfagbygget bør det åpnes opp for en større direkte forbindelse både 
visuelt og fysisk til parken. 

 
- Det skal etableres direkte forbindelser mellom utearealet, vrimleareal og studentbarer, 

kantiner og kafeer slik at studenter og ansatte enkelt kan ta i bruk utearealene, Utemøbler 
for bespisning skal etableres i direkte forbindelse med kantine/ kafe.  
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- Muligheter for utvendige læringsarealer og trimpark/ aktivitetspark skal etableres. Det skal 
etableres soner med variert, utvendig fast møblering som kan benyttes til alle årets tider. 
 

- Muligheter for takhager, grønne tak skal utredes.  
 

- Fremtidige muligheter for læringsarenaer og forskningsaktiviteter, studentaktiviteter 
eksponert i utearealene/ overbygget areal bør vurderes og implementeres i utomhusplan. 

 
- Arealer som føles utrygge og lite tilgjengelig skal identifiseres og endres slik at hele 

utearealet fremstår som trygt og attraktivt å oppholde seg i. 
 

- Forbindelsen mellom Fysikkbygget og Realfagbygget bør bedres med enklere direkte 
forbindelse. Den store trappen opp mot Realfagbygget og varelevering oppleves som en 
barriere mellom byggene. Muligheter for å endre trappen, adkomst og forbindelse mellom 
de to byggene bør vurderes. 

 
- Identitetsmarkører og identitetsareal skal både bidra til helhetlig opplevelse av MN-

fakultetet på tvers av bygg og utearealer, og samtidig ivareta instituttene og leietagernes 
behov for eksponering og studenttilhørighet.  
 

- Koding av arealer inne og ute og nye informasjonsskilt skal inngå i en helhetlig plan for hele 
fakultetet slik at det er enkelt og intuitivt å finne frem i utearealer og i byggene.  

 
- Det er viktig å være en aktiv part i en større plan for bedre skilting og veifinning for UIB, 

byen og nærområder som Nygårdsparken og Marineholmen.se også post C.1.2.2 
 
 

 
Illustrasjon: gruppearbeid i temagruppemøte om utomhusarealer. 
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C8.2 Uterom og funksjoner  

 
UTEOPPHOLDSAREAL - generelt 
Planlegging av ute oppholdsareal skal være med på å øke mulighetene for opphold ute. Lokale 
solforhold og vindforhold skal analyseres slik at steder hvor det er gunstige værforhold prioriteres for 
opphold. Fast møblering som kan brukes hele året i direkte forbindelse med innvendige funksjoner 
som kantine skal etableres. Grøntstrukturer, møtepunkt, gangsoner og arealer for aktivitet, læring, 
innovasjons og eksponerings areal, overbygget areal planlegges videre i et helhetlig konsept.  
 

 
- Adkomst 
- Møtepunkt 
- Gangsoner – plasser 
- Overbygget areal 

o Gangsoner og plasser for opphold ute, skjermet for sol, regn og vind. 
o Muligheter for å gå tørrskodd mellom byggene med bruk av tak, andre 

konstruksjoner bør vurderes. 
- Eksponeringsareal, innovasjonsareal, læringsareal 

o Van der Graaf Generator 
o Utendørs tank (2x2x2m) – Geofysisk Institutt 
o Andre funksjoner, muligheter og behov utvikles videre i prosessen 

- Amfi 
- Grøntstrukturer 
- Fast møblering 

o Utekafe, forlengelse av kantiner og studentbar 
o Sitte alene sammen 
o Pauseareal 
o Alenetid 
o Utemøter 

- Lek og trening – voksne og barn 
- Informasjon 

o koding og skilting 
- Sikkerhet 

o identifisere utrygge plasser, sikkerhet i utearealet 
o sikre trygghet i utomhus arealet  
o sikkerhetstiltak 

- Forbindelser til Nygårdsparken, 
o  Realfagbyggets tverrakse  
o Hovedadkomst 
o Mellom MN-fakultets bygg på Marineholmen og Byggene på Nygårdshøyden 

- Forbindelse mellom byggene - forbedringer 
 

 

PARKERING 

Reguleringsplan for Allégaten 64 forutsetter enkelte parkeringsplasser i Jahnebakken videreført, samt 
HC-parkering i delområde foran Fysikkbygget/Bjørn Trumpys hus. Det tillates også parkering for drift 
og sikring i området rundt Geofysen. 

 
DRIFT OG RENOVASJON 
Parkseksjonen har ansvar for utomhus arealer og renovasjon. Avdelingen holder til på 
Sydneshaugen i hallene under Øisteins gate. Parkseksjonen disponerer noe areal i parkeringskjeller 
i Realfagsbygget til ulikt parkutstyr og maskiner. 
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D DESIGN OG TEKNIKK  

Dette kapitlet skrives ikke i denne fasen 
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