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Bakgrunn
legge til rette utvikling av arealer og infrastruktur for forskning og utdanning er en sentral
del av arbeidet med å forvalte universitetets ressurser. Sak 47/13 oppsummerte status for
byggeprosjekter og arealplanlegging ved avslutningen av styreperioden 2009-2013. Mye var
oppnådd, men oppsummeringen viste at det gjenstår mange krevende utfordringer, samtidig
som mange viktige og spennende prosjekter er i arbeid.
Fra 2010 er det arbeidet med kartlegging, vurdering og drøftinger av mer samlede planer for
forvaltningen og utviklingen av universitetets arealer og bygninger. Planleggingsarbeidet ble
foreløpig presentert i sak 47/13. I saken ble det gitt tilslutning til tre prioriterte prosjekter,
videre arbeid med Nygård skole, prosjektering av teknologibygget og utredning av nye
lokaler for studentorganisasjonene i Olav Kyrres gate. Samtidig ble det lagt opp til en
prosess for høring av utkast til plan for forvaltning og utvikling av universitetsområdene og
arealer fram mot 2020.
Det er kommet mange høringsuttalelser til forslaget til plan. I det følgende oppsummeres
disse. I denne saken fremmes noen forslag til prinsipper for prioriteringer, noen prioriteringer
og forslag til stadfesting av mål for arealer og arealutvikling. Forslaget til budsjett for 2014
(sak 81/13) har forslag til prioriterte investeringer i bygningsprosjekter, som enten
påbegynnes i 2014, som pågår eller som foreslås igangsatt.
Kort om byggeprosjekter de siste årene
Gjennomførte prosjekter
De siste årene har statsbudsjettet gitt bevilgning for nytt odontologibygg, etter intenst arbeid
over meget lang tid. Bygget stod ferdig til semesterstart 2013. Museplass 3 fikk midler til
rehabilitering utvendig i regjeringens tiltakspakke i januar 2009. Utvendig rehabilitering ble
ferdigstilt høsten 2011. I revidert statsbudsjett 2013 ble det gitt oppstartbevilgning for fase 1,
med ferdigstilling av sørfløyen til universitetets aula. Universitetet har bekostet nye og
tidsmessige magasiner for hele museet.
Eiendomsselskap med tilknytning til eller eid av universitetet er brukt til flere byggeprosjekter.
Kunnskapsdepartementet ga tillatelse til at universitetet kunne kjøpe Nygård skole i 2007—
med bruk av eiendomsselskapene og forpliktende leieavtale høsten 2009. I 2009 stod Jus Il
Dragefjellet ferdig, bygd av selskapene for universitetet og Christian Michelsens institutt.
På Marineholmen er det bygd for Institutt for biologi. Høyteknologisenteret bygde blokk A,
universitetet investerte i oppgradering til laboratoriebygg. Nygårdshøyden Eiendom AS
bygde blokk B, og universitetet leier begge. Prosjektet ble ferdigstilt i oktober 2009, høsten
2013 kjøpte Nygårdshøyden eiendom blokk A, og UiB fikk inngå leieavtale med ny eier.
Sak 51/08 behandlet skisseprosjektet med kostnadskalkyle for et teknologibygget. Styret ga
tilslutning til planene i 2008, og videre arbeidet med konkretisering pågikk i 2009. Det er
inngått intensjonsavtale mellom universitetet, CMR og Magør Eiendom om Autogården og
bygging av Teknologibygget.
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Universitetet finansierte utvidelse og rehabilitering av Det akademiske kvarter fra høsten
2007, det var nyåpning etter rehabilitering i februar 2010. Laboratoriebygget ved Haukeland
universitetssykehus ble tatt i bruk i juni 2009, universitetet investerte i utstyr til bygningen.
I 2010 ble det klart at Armauer Hansens hus på Haukelandsområdet, hvor Det medisinskodontologiske fakultets ledelse og administrasjon flyttet inn i 2008 og hvor det ble lagt opp til
studentarbeidsplasser, hadde viktig inneklimaproblematikk. Det ble planlagt og gjennomført
en omfattende rehabilitering, den var ferdigstilt, og det var innvielse i mars 2013. I 2010 falt
taket i lyssjakten i Museplass 1 ned, og det ble nødvendig å rehabilitere bygget som er
vernet. Rehabiliteringen ble gjennomført etter planen, med innflytting i november 2012.
Pågående prosjekter
En tilstandsanalyse av Realfagsbygget i 2009 viste at det kreves omfattende rehabilitering.
Det vurderes ikke som mulig å rehabilitere i en prosess, derfor skjer rehabiliteringen gradvis
og innenfor egne budsjettrammer. Det samme gjelder større oppgradering og ombygging av
vestfløyen av Geofysen, Jahnebakken 5, som har stått tom fra 2009. Rehabilitering av
Jahnebakken 5 er foreslått for statsbudsjettfinansiering. Forprosjekt pågår, med sikte på
klargjøring for byggestart i 2014.
I sak 47/13 ble det lagt opp til å videreføre planarbeidet for et teknologibygg. I sak 31/12 ga
styret universitetsledelsen fullmakt til å undertegne intensjonsavtale med CMR og Magør AS
om teknologibyggets realisering. Avtalen er undertegnet. Høsten 2012 startet et arbeid med
å gjennomtenke og revidere planene for teknologibygget. Dette arbeidet resulterte i en
rapport og planer om et mye større EnTek-bygg, med en noe annen profil og med muligheter
for andre leietakere. Universitetsledelsen har tatt opp de nye planene med departementet
som en foreløpig orientering i møte i september. Det vil kunne være mulig å bruke UiB
Eiendom AS til å realisere bygningen, men det kreves tillatelse, bygd på en plan for bygget,
finansiering, arealkonsekvenser og den faglige betydningen. En styringsgruppe med
deltakelse fra universitetsledelsen, fakultetet og Eiendomsavdelingen er oppnevnt for å
utarbeide et grunnlag for beslutning om å gå videre med planene.
I sak 47/13 var også rehabilitering av Nygård skole tema, for å kunne legge til rette for gode
og hensiktsmessige rammebetingelser for Griegakademiet. I 2007 ble det gitt tillatelse fra
departementet til å inngå leiekontrakt med eiendomsselskapene for å realisere kjøpet. For å
kunne få til kjøp, var det nødvendig å gi kommunen mulighet til å kunne leie lokaler for norsk
for fremmedspråklige i to ganger fem år. En evaluering av Griegakademiet ble lagt fram i sak
40/11. Arealsituasjonen ble vurdert som kritisk og arealenes beskaffenhet som dårlige. Det
ble vedtatt å få utarbeidet romprogram for en rehabilitert Nygård skole. Romprogram og
funksjonsanalyse ble lagt fram i sak 81/11, og det ble vedtatt å utarbeide et skisseprosjekt.
Universitetsledelsen fortsatte arbeidet med å legge til rette for at Griegakademiet skulle
kunne overta lokalene fra Bergen kommune så snart som mulig. Et ferdigstilt skisseprogram
fra mai 2013 bygger på romprogram og funksjonsanalyse og viser mulighetene til å få et fullt
ut tjenlig og bra hus for Griegakademiet. Kostnadsrammen er om lag 520 mill. kroner og i
tillegg kommer utstyr. Rehabiliteringsprosjektet er meldt inn til departementet som et prioritert
byggeprosjekt for budsjettet i 2015.
Om planutkastet

I flere sammenhenger og styresaker de siste årene er det vist til et pågående arbeid med en
helhetlig arealplan for universitetet. Et utkast ble først utformet ved Eiendomsavdelingen. Det
ble hentet inn opplysninger og vurderinger fra fakultetene og som del av arbeidet gjorde
Rambøll AS en analyse av reguleringsstatus for områdene som universitetets bygninger
befinner seg på. Et utkast til plan var gjenstand for drøfting i en gruppe ledet av visedekan
Normann Andersen ved Det psykologiske fakultet. Gruppen leverte kommentarer og
vurderinger i januar 2012. Etter dette ble planutkastet gjennomarbeidet og kommentarene fra
gruppen ble innarbeidet i utkastet, før det ble sendt til høring.
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Sammendrag av høringsuttalelsene
Etter behandling av sak 47/13 ble utkast til arealplan send til høring 9.9.2013 (vedlegg).
Utkastet er sendt på høring til fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket,
Studentparlamentet og organisasjonene. De administrative avdelingene ble bedt om innspill.
Det har kommet svar fra alle fakultet, museet, biblioteket, Studentparlamentet, Læringsmiljøutvalget. Informasjons- og drøftingsutvalget i sentraladministrasjonen (IDU) har gitt innspill.
I det følgende oppsummeres hovedpunkt i høringssvarene, disposisjonen til utkastet er fulgt i
sammendraget, og overskriftene i sammendraget viser til tilsvarende overskrifter i utkastet.
Rammer for arbeidet med arealplanen (utkastet s. 3)
Læringsmiljøutvalget (LMU) mener læringsmiljøperspektivet må vektlegges gjennom hele
arealplanen og at det kan gjøres tydeligere med basis i universitetets strategi. LMU ser det
som positivt at innstillingen om studentarbeidsplasser ved UiB er nevnt i rammene. LMU
anbefaler at handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet ved UiB (2013-2015) blir et av
grunnlagsdokumentene i arealplanen. Kravet om universell utforming innen 2025 er nevnt
innledningsvis i rammene for arealplanen, men er ikke nevnt i mål og prinsipp for arealbruk
og heller ikke i vurderingene. LMU ønsker sterkere tydeliggjøring av universell utforming i
rammene og i mål og prinsipp for arealbruk og mener det bør utarbeides en tiltaksplan for
hvordan UiB skal bli universelt utformet innen 2025.
Mål og prinsipper for arealbruk (utkastet s. 4)
Fakultetene slutter seg til de overordnede og generelle vurderingene og prioriteringene i
plandokumentet. HF-fakultetet viser til at den største utfordringen ut fra mål og prinsipper for
arealbruk er Griegakademiets lokaler i Nygård skole.
Studentparlamentet peker på at planen bør tydeliggjøre målene for universell utforming og at
planen kan være å komme i mål tidligere enn 2025. Studentparlamentet viser til at læringsog arbeidsmiljøet skal være de viktigste faktorene, dette kan poengteres mer i dokumentet.
Om universitetets bygningsmasse (utkastet s. 5)
Universitetsmuseet viser til at det i plandokumentet ikke er referert til Riksrevisjonens rapport
fra 2003 som kritiserte de fysiske forholdene i museets arealer til utstillinger og magasin.
Sosiale arenaer omtales flere steder i plandokumentet og fremheves som viktig for studenter
og ansatte. Musehagen blir ikke omtalt, men er en viktig plass for universitetet og Bergens
befolkning. Museet anslår at rundt 100.000 besøker Musehagen årlig.
Kommunikasjon (utkastet s. 10)
LMU viser til at det i følge planen ser ut til å være god dekning av låsbar sykkelparkering.
LMU mener tilbudet varierer fra fakultet til fakultet og det bør sikres gode forhold for
sykkelparkering på alle fakultet. IDU- SA uttaler at det er særlig positivt med omtale av
vedlikehold, renovering, enøk, sykkel- og elbilparkering og garderober og dusj.
Fakulteter og avdelinger— arealsituasjonen

(Utkastet s. 11 flg.)

Det humanistiske fakultet utdyper tidligere innspill og prioriteringer:
Prioritet 1: Rehabilitering og ombygging av Nygård Skole. Fakultetsledelsen understreker
viktigheten av at arbeidet med planene for ombygging av Nygård skole blir satt i gang og
viser til vedtak i universitetsstyret i juni 2013. Det er behov for å utarbeide en konkret,
forpliktende milepælsplan for kortsiktige tiltak for å bøte på den prekære situasjonen for
plassbehov, vedlikehold, inneklima og universell utforming. Griegakademiet uttaler at
situasjonen er svært problematisk for Griegakademiet som helhet og for utøvermiljøet som
holder til i Nygård skole helt uholdbar med tanke på romknapphet, inneklimakvalitet og
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mangel på heis. Det bes om at det snarest settes i gang et forprosjekt basert på
konklusjonene i skisseprosjektet. I mellomtiden vil det være behov for oppfølging og
oppgraderinger i Lars Hilles gate 3.
Prioritet 2: A bygge en hensiktsmessig kontorbygning over parkeringshuset i Dokkeveien.
På kortere sikt ønsker HF at deler av fakultetsadministrasjonen flytter inn i HF-bygget for å få
større nærhet til noen av fagmiljøene. Det vil være avhengig av omdisponering av de store
arealene i første etasje som i dag disponeres av spesialsamlingene.
Prioritet 3: Fortsatt oppgradering av Sydneshaugen skole.
Prioritet 4: Innvendig oppgradering av Fastings Minde er en prioritet så lenge bygget brukes
til kontorformål. Bygget er svært nedslitt og lite egnet som kontorbygg. Joacim Frielesgate 1
ligger innenfor fakultetets areal, men vil frigjøres fra fakultetet innen utgangen av 2013.
Det juridiske fakultet uttaler at fakultetets arealmessige status og fremtidige behov er godt
beskrevet i planen. Hovedutfordringen gjelder vedlikehold, dårlige varmeforhold og
ventilasjon i Dragefjellet skole vil bedres ved nytt varme- og ventilasjonsanlegg. Fakultetets
viktigste anliggende er å kunne stille nok kontorer til disposisjon for en stab i ekspansjon.
Dette søkes avhjulpet ved fortetning i eksisterende bygningsmasse, men behovet for nye
kontorarealer er presserende i 2014 og i årene fremover. Dette behovet bør fortrinnsvis
avhjelpes ved at fakultetet gis tilgang til ytterligere arealer i Juss
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet uttaler at det har tilstrekkelig med arealer til
egen forskning og utdanning, men dagens krav til infrastruktur og moderne laboratorier kan
ikke løses innenfor de byggene MN disponerer i dag. Framtidige utfordringer til for eksempel
HMS, ny infrastruktur og arealer til ekspansjon kan ikke løses med dagens bygg.
Fakultetet fikk tildelt en utstyrsenhet i den nasjonale konkurransen NNP —The Norwegian
NMP Platform, som ikke kan plasseres i noen av fakultetets bygninger. MN fakultetet har i
flere år arbeidet med å planlegge nytt teknologibygg og de siste tre årene har MN- fakultetet
utviklet en fornyet energistrategi. Det å etablere en energiklynge, et bredere energisamarbeid
i randsonen og i Bergensregionen er viktig, med energi og teknologibygget, EnTek-bygget.
Rehabilitering av Realfagbygget, Bjørn Trumpys hus og et EnTek-bygg vil kunne gi
funksjonell infrastruktur, moderne laboratoriefasiliteter og gode møteplasser for
samarbeidspartnere fakultetet trenger. Fakultetet og Universitetsbiblioteket planlegger å
etablere et læringssenter i Realfagbygget. Et renovert Jahnebakken 5 er planlagt som et
bygg for klimasatsingen ved UiB og Uni Research og samlokalisering av klimaforskningen
Bjerknessamarbeidet. Nye laboratorier i klimaforskningen planlegges i EnTek-bygget.
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Det er store utfordringer knyttet til varme- og ventilasjonsanlegget i Realfagbygget. For flere
forskningsprosjekter, samt master- og PhD- studenter, ved Kjemisk institutt fikk dette store
konsekvenser med økt tidsbruk og utsettelser.
Realfagbygget trenger vedlikehold og oppgradering for å redusere sårbarhet ved utilsiktede
hendelser. Matematisk institutt blir samlokalisert i Realfagbygget i 2014. Arbeid med
erstatningslokaler for Uni CIPR settes i gang, men finansiering av prosjektet må avklares.
Det er besluttet å lage et prosjekt om de akutte ventilasjonsproblemene ved Kjemisk institutt,
samtidig som ventilasjonsbehovet for hele laboratoriearealet må gjennomgås. Institutt for
geovitenskap vil etablere nytt GSM-laboratorium i 5. etasje i Realfagbygget. SFF perioden for
Bjerknessenteret er avsluttet og Geofysisk institutt ønsker å flytte og etablere nytt
laboratorium for kjemisk oseanografi i Allegaten 70. Rehabilitering av resten av bygget
ønskes satt i gang, med ferdigstilling til 100 års jubileet i 2017. Autogården er planlagt solgt,
og det må tilrettelegges for at Universitetsbiblioteket for realfag får plass i Realfagbygget.
Arealet 1C12a står ledig og egner seg som lokale for studentsosiale arrangementer. Det er
etablert sykkelparkering i kjelleren i Realfagbygget, men er uten dusj- og garderobeforhold.
Det trengs oppgradering av utomhusområdet mellom Realfagbygget og Geofysen.
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For Molekylærbiologisk institutt er HMS-utfordringer grunnlaget for viktige arealsaker med
etablering av felles kjemikalieareal sentralt i lokalene og rehabilitering av laboratoriearealer
høyt prioritert. Institutt for biologi flyttet inn i nye lokaler i 2009 og fakultetet peker på at det
må gjøres tiltak som omfatter kjølesystem på server- og fryserom, akustikkproblemer for å
bedre arbeidsforholdene. Arealene på Marineholmen anbefales gjennomgått med tanke på
behov for gode undervisningsarealer og leseplasser. Marinbiologisk forskningsstasjon på
Espegrend bør prioriteres i vedlikeholdsbudsjettet. Bergen kommune planlegger ny Bergen
havn. Det kan medføre at Marinbiologisk stasjon må flyttes fra Espegrend. Det trengs
kommunikasjon med kommunen om dette.
Fakultetet peker på behov for oppgradering av inventar i fellesarealer og undervisningsrom:
Spesielt realfagbygget og Auditoriefløyen har stort behov for renovering. I påvente av
etablering av læringssenter og flytting av Realfagbiblioteket, ønsker fakultetet ombygging av
hovedinngangen slik at hele fakultetet blir mer synlig for ansatte og studenter.
MN-fakultetet prioriterer rehabilitering av Matematisk institutt i Realfagbygget, Kjemisk
institutt i Realfagbygget, Molekylærbiologisk institutt på Marineholmen, Espegrenområdet
Allegaten 55 (Bjørn Trumpys hus).
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Realfagbygget må totalrehabiliteres. Fakultetet forventet at det vedtas en samlet plan for
totalrehabiliteringen. Betydelige deler av kontorer og laboratorier må fraflyttes i perioder på
opptil 2 år og det vil være avgjørende å kunne benytte nødvendige laboratorier og kontorer i
nærheten for at rehabilitering ikke skal påføre forskning og undervisning for stor skade.
Det medisinsk- odontologiske fakultet gjennomgår fakultetets planer fram mot 2020. Det
pekes på at det er nødvendig med tilpassede arealer for avansert laboratorieforskning, drift
av forskningsutstyr, blant annet organisert i kjernefasiliteter, en internasjonalt akkreditert
dyreavdeling, samt større og mindre registre og biobanker. Fakultetet understreker også at
det må legges til rette for at nye senterdannelser får tjenlige arealer. Det må være et mål å
utvikle arealer som kan legge til rette for samarbeid på tvers av forskningsgrupper, fakulteter
og andre institusjoner. Tilgang til nye arealer i Haukelandsområdet er viktig. I samarbeid med
andre deler av UiB bør det legges til rette for inkubatorvirksomhet nær forskningsmiljøene.
Fakultetet understreker også betydningen av at det er tilpassede og store nok auditorier og
undervisningsarealer.
Fakultetet trekker fram følgende utfordringer: Arealer til sentre for fremragende forskning:
Fakultetet imøteser ferdigstilling av arealer til de to eksisterende sentre for fremragende
forskning (CCBIO og CISMAC). Gammelt odontologibygg: Fakultetet ser det som svært viktig
at planer for rehabilitering av GOB, Arstadveien 17 iverksettes med det samme.
Nybygg på Årstadvollen på P-plass foran Alrek: Det psykologiske fakultet ønsker økte
arealer for klinisk psykologi på Haukeland/Arstadvollen. Det kan gi samlokalisering av
fagmiljø og styrking av Det psykologiske fakultets kjerneområder og muligheter for felles og
tidsmessig lokalisering av undervisningsklinikkene i klinisk psykologi og nevropsykologi. Da
kan Arstadvoll-området få en samling av klinikkvirksomheten UiB har ansvar for. Fakultetet
har behov for arealer som kan gi plass for innovasjon og inkubatormiljøer. Registerforskning
og forskning på biologiske markører vil være et viktig ekspansjonsfelt. Det vil være behov for
arealer til sikker oppbevaring i biobanker. Samlet vil et slikt bygg kunne være viktig del av en
forskningspark, der det også kan bli rom for samling av eksternt finansierte forskningssentre.
Utbygging av Bygg for biologiske basalfag med nye etasjer: Helsedirektoratet gjennomgår
legenes spesialistutdanning der universitetene skal ha en mer fremtredende rolle enn i
dagens spesialistutdanning. Universitetets rolle vil kreve økt areal med et læringssenter for
spesialistutdanningen og et ferdighetslaboratorium. Påbygging av BBB peker seg ut som
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særlig egnet. Det er behov for økt auditoriekapasitet i Haukelandsområdet. Fakultetet viser til
innspill til budsjett 2015 for å øke opptaket til medisinstudiet med 50 plasser. En slik økning i
kapasitet forutsetter fullt finansierte studieplasser og vil kreve oppgradering av bygg og
infrastruktur som kan realiseres i BB-bygget med to nye etasjer, slik det er godkjenning for.
Økning av utdanningskapasitet i faramasi fra 24 til 34 studieplasser forutsetter fullfinansiering
av studieplassene og vil kreve økt areal som laboratorie- og undervisningsrom.
Ombygging/rehabilitering av Overlege Danielsens Hus: Fakultetet påpeker at det er svært
positivt at Overlege Danielsens hus 4. etasje rehabiliteres og at fasaderehabilitering og nytt
ventilasjonsanlegg er prioriterte tiltak. Fakultetet etablerer en utprøvingsenhet, og det er laget
en foreløpig skisse over arealtyper, utstyr og personell som er nødvendig for etablering av
permanent utprøvingsenhet. Fakultetet påpeker at det er viktig at hele bygget blir rehabilitert.
Armauer Hansens hus: Fakultetsledelsen og fakultetsadministrasjonen har fått gode lokaler
og møtelokaler samt arealer for Regional etisk komite. Lesesalene og studentarealene som
er ferdig rehabilitert har god standard. Den gamle vaktmesterboligen ønskes oppgradert slik
det er prosjektert. Det er stort behov for å få auditoriet i Armauer Hansens Hus klargjort for
bruk. Fakultetet har satt av penger til prosjektet, og er avhengig av at det ferdigstilles slik at
auditoriet kan tas i bruk så snart som mulig. Dyrestallen brukes til lager, men dette arealet er
strategisk viktig for fakultetet. Barne- og ungdomssenteret (BUSP) bygges av Helse Bergen,
men er også viktig for fakultetet.
Det psykologiske fakultet
Fakultetet vektlegger at dets samfunnsoppdrag og forventet utvikling mot 2020 tilsier at det
bør planlegges for økte studenttall i fakultetets studieprogrammer. Fakultetet er spredt i tre
bygninger, Christies gate 12 og 13 i sentrum og BB-bygget på Arstadvollens «helsecampus».
Bygningsmassen vurderes som sterkt begrensende for videre vekst og utvikling frem mot
2020. Fakultetet ser behov for at det i løpet av 2014 igangsettes arbeid med konseptstudie
av alternative løsninger for tidsmessig nybygg.
Christiesgate 12 (Trygdekassebygget):
Fakultetet ønsker å beholde Christiesgate 12 i overskuelig framtid. Fra sommeren 2014 vil
det frigjøres om lag 700 m2 i 1. etasje etter SiB. Ombyggingen skal gi høyt prioriterte, gode
og fagnære studentarbeidsplasser. I juni 2013 leverte en komite oppnevnt av fakultetet, i
samarbeid med Eiendomsavdelingen rapport om forslag til ny arealbruk i Christies gate 12.
Komiteens hovedtema har primært vært å skape flere og bedre arbeidsplasser og fakultetet
har støttet komiteen i dens vektlegging av et bedre læringsmiljø for studentene. Fakultetets
visjoner for ombyggingen av 012 stemmer overens med det som er skrevet om
samlokalisering og styrking av fakultetets kjerneområder i utkastet til arealplan.
Klinikkdrift: Tre av fakultetets undervisningsklinikker er lokalisert i C12. Det er flere
arealmessige utfordringer for klinikkdriften i C12, som utfordringer med tilfredsstillende
pasientinngang/ventearealer,
antall behandlingsrom og kjernefasisliteter for klinikkdrift. Det
trengs ombygging av auditorier og undervisningsrom for fremtidige krav til økt kapasitet.
Ekstern kursvirksomhet: Flere av undervisningslokalene i 012 har i mange år vært benyttet til
kursvirksomhet av eksterne organisasjoner. Bygget er lite egnet for slik kurs- og
foredragsvirksomhet uten ekstra vakt- og tilgangskontroll. Det er ønskelig at det vurderes å
etabler andre egnede felles lokaler for å ivareta tilsyn for slik ekstern leievirksomhet.
Christiesgate 13: Bygningen er ikke planlagt og utformet for undervisningsformål. Det har blitt
påpekt problemer med ventilasjon, inneklima og tilgjengelighet. Undervisningsrommene har
begrenset kapasitet, og deler av undervisningen må derfor legges til andre bygg.
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BB-bygget («Helsecampus»): Fakultetet disponerer to etasjer. Kapasiteten i BB-bygget er
presset og fakultetet har utnyttet sine arealer fullt ut.
Fakultetets arealbehov mot 2020:
Fakultetet ønsker en konseptstudie i tråd med arealplanens ideer om samlokalisering og
styrking av fakultetenes kjerneområder. Dette støttes av studentene. Det pekes på en rekke
gode grunner til å beholde C12 som planlegges opprustet og fornyet med tidsmessige
studentarealer. Av de to sentrumsnære bygningene er 013 som den minst hensiktsmessige
bygningen på lengre sikt. Fakultetets lokaliteter i BB- bygget er tidsmessige og godt tilpasset
dagens drift. Lokalitetene er imidlertid fullt utnyttet og begrenser videre utvikling og
ekspansjon innenfor forskning og utdanning. En mulighet for ytterligere ekspansjon og
sterkere samhandling med MOF vil være å realisere muligheten til å bygge på BB-bygget
med inntil to nye etasjer. Alternativt kan det være aktuelt med nybygg på Arstadvollen som
del av en større «helsecampus» der flere av fakultetets kjernefunksjoner kan integreres og
hvor det også kan tenkes en felles og tidsmessig lokalisering av undervisningsklinikkene i
klinisk psykologi og nevropsykologi. Dersom det blir aktuelt å samle fakultetets virksomhet i
to bygg, har HEMIL- senteret meldt tilbake at det fortsatt ønsker en sentrumsnær lokalisering
som vil fasilitere samarbeid med relevante fagmiljø. Når det gjelder instituttenes tilgang til
administrative støttefunksjoner, ser fakultetet for seg en mer hensiktsmessig organisering
med færre bygg enn i dag.
Fakultetet ønsker å utrede muligheten for å samle forskning- og undervisning i to bygg eller
campus: For det første den planlagte ombyggingen av Christies gate 12, med ny arealer til
studentarbeidsplasser og hensiktsmessige undervisningsrom, vil gjøre bygget tjenlig som
bycampus. Og, for det andre en konseptstudie vil se på muligheten for å samle klinikknær
virksomhet på Arstadvollen og samtidig fase ut Christies gate 13 (vektertorget).
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
SV fakultetet har tre særlige utfordringer med bygningsmassen, jf. budsjettinspill for 2014,
sak 13/59:
Utskifting/reparasjon av vinduer og utbedring av ventilasjonsanlegg i Lauritz Meltzers
hus. Fakultetet ber om at prosessen fremskyndes. To av fakultetets institutter er
delvis uten fungerende ventilasjonsanlegg på grunn av tekniske problemer. I 8. etasje
er det store utfordringer med temperaturregulering. Fakultetet ber om at denne saken
gis høy prioritet.
Sofie Lindstrøms hus trenger omfattende rehabilitering. Fakultetet ber om at
prosjektering av arbeidet kan starte i 2014.
I Rosenberggaten 39 er det fortsatt en rekke kontorer der det ikke er mulig å åpne
vinduene. Fakultetet ber om en snarlig prosjektering og plan for arbeidet.
Nybygg: Fakultetet planlegger deltakelse i medieklyngen, Media City Bergen. Arealene er
planlagt for innflytting i 2016/17. Det planlegges for et areal på om lag 2000 kvm hvor
halvparten vil dekke funksjoner som i dag er plassert i Lauritz Meltzers hus og Stein Rokkans
hus og halvparten planlagt ekspansjon for instituttets aktivitet. Det planlegges å opprette 3
nye studietilbud på lavere grad og 1 nytt tilbud på mastergrad.
Universitetsmuseet
Museet vil synliggjøre at arealbruken pr årsverk for museet er betydelig større enn for
fakultetene siden dette ikke kommer frem i tabell 5 da den kun tar for seg fakultetene. Med
ca 120 årsverk har museet et arealforbruk på 251,9 (nettoareal) og 321,6 (bruttoareal).
Universitetsbiblioteket (UB)
Beskrivelsen i arealplanen er i store trekk dekkende for situasjonen ved
Universitetsbiblioteket høsten 2013. UB har lagt ved en oppdatert versjon av innspillet til
arealplan og fremhever følgende:
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Fakultetenes lesesalsplasser og Universitetsbibliotekets studentarbeidsplasser bør sees i
sammenheng i framstillinger som arealplanen og ved planlegging av nye bibliotek og
læringssenter. UB er med i skisseprosjektet for utredning av alternativer med ombygging og
utvidelse av studentarbeidsplasser ved Psykologisk fakultet i Christiesgate 12. UB er i dialog
med MN i forbindelse med ombygging av Realfagbygget.
Samlokalisering av Avdeling for spesialsamlinger: Samlokalisering av UBs avdeling for
spesialsamlinger som nå er lokalisert i Nygårdsgaten 5 og HF-bygget stiller særskilte krav til
sikring og klimastyring av magasinene. En risikovurdering i 2013 peker på nødvendigheten
av investeringer i sikring og klimastyrte magasiner uansett hvor avdelingen blir lokalisert.
Depot: I løpet av 2014 skal UB ha en gjennomgang av samlingene i Depot med målsetning
om reduksjon og sanering. Reduksjonen av samlinger i depot vil potensielt kunne frigjøre
inntil 340,41 m2 arealer som vil bli sagt opp. Det er igangsatt en prosess for å vurdere
fremtidig samlokalisering og fremtidig arealbehov for Avdeling for Spesialsamlinger.
Avdelingen er i dag lokalisert i Stein Rokkans hus og HF-bygget.
UB har sammen med EIA og arkitekt vurdert muligheter for arealeffektivisering ved
avdelingen. Administrasjonen ved UB og Tilvekstavdelingen disponerer i dag 522 kvm
bruttoareal i 3. etasje. Ved å gjøre noen ombygginger i Haakon Sheteligs plass 7 vil alle
ansatte i Stein Rokkans hus kunne innplasseres. Ombygging er startet opp høsten 2013 og
skal ferdigstilles våren 2014. Blant annet blir en etasje i boktårnet gjort om til grupperom og
PC-rom for studenter, det etableres et større møterom i underetasjen.
LMU
LMU er positiv til at renovering og oppgradering av Griegakademiet og til at etablering av nye
læringssentra i Realfagbygget og Bjørn Christensens hus er prioritert. LMU understreker
betydningen av at Griegakademiet får høy prioritet.
Sentraladministrative avdelinger
Det er de siste årene igangsatt prosesser for økt arealmessig tilpasning ved administrative
avdelinger. Mål for prosessene har å vurdere om arealbruken er godt tilpasset virksomheten
og måten avdelingen har organisert sin virksomhet på og om mulig å få arealeffektivisering.
Det er laget et forslag til fortetting av lokalene som Kommunikasjonsavdelingen
disponerer i
3. etasje Stein Rokkans hus. Et prosjekt for samlokalisering av Studieadministrativ avdeling
er i gang, med ombygging av Langes gate 1 og 3. Informasjonstjenesten for studenter flyttes
til Studentsenteret og opptaksenheten til Christies gate 20. Forskningsadministrativ avdeling
er samlokalisert i Professor Keysers gate 6A og 8. En prosess for samlokalisering av ITavdelingen i Stein Rokkans hus er gjennomført. IT-avdelingen har behov for noe økt areal og
noe bedre tilpasning av eksisterende areal. Det arbeides med planer for dette. Det arbeides
for å fortette lokalene i Christies gate 18 og 20 for Økonomiavdelingen, Personal- og
organisasjonsavdelingen og Dokumentsenter 1 er i Christies gate 18. Det er planlagt at
Eiendomsavdelingen skal flytte til Stein Rokkans hus etter at UB har flyttet ut.
Studentorganisasjonene (Utkastet s. 23)
Høringsinstansene er bedt spesielt om å kommentere vurderinger av behovet for og forslag
til eventuelle endringer i de arealene som stilles til rådighet for studentorganisasjonene,
generelt og for hvert fakultet.
HF- fakultetet: HSU disponerer kontorplasser i 4. etasje på Sydneshaugen skole.
Tidsskriftene Replikk og studentmagasinet Atrium disponerer også kontorarealer her. Samlet
sett oppleves arealene som tilstrekkelig, men det har vært behov for å gjøre noen justeringer
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mellom HSU og tidsskriftene. I tillegg er den gamle kantinen i HF-bygget stilt til disposisjon
som studentklubb, noe som har vært en stor suksess.
JUS: Har tilfredsstillende

arealer til studentorganisasjonene

fordelt på flere lokaler.

MN- fakultetet: Ønsker lokaler i realfagsbygget
MO- fakultetet: Studentlokalene «Overlegen» i ODH trenger for oppgradering. Forslag
utarbeidet av EIA vurderes som tilfredsstillende og inkluderer lokaler og lagerplass for
studentorganisasjonene. Fakultetet har ikke funnet andre løsninger for felles sosiale
studentlokaler etter at «Munnhulen» i GOB ble stengt og vurderes som svært viktig at det
finnes gode studentlokaler i ODH. Det er behov for oppgradering av lokalene i studenthuset
Gade «Gamle Gade». I tilknytning til etasjen med studentarbeidsplasser i AHH, må
prosjektet i vaktmesterboligen med kontorer for studentorganisasjoner fullføres.
PS- fakultetet: Utkastet til arealplan viser at Det psykologiske fakultet er det fakultetet med
minst areal. Studentene ønsker et uformelt samlingssted til fagnære, sosiale aktiviteter.
Fakultetet vil at det ses på muligheten for å bruke noe areal til denne typen studentaktivitet
ved en eventuell ombygging av Christies gate 12.
SV- fakultetet: Planen foreslår at hvert fakultet bør ha konkrete arealer som er faglige og
sosiale knutepunkter. Studentene har etterspurt slike arealer, men fakultetet har ikke funnet
rom med tilstrekkelig sikkeret og hensyn til arbeidsplasser. Det er inngått avtaler avtaler med
SIB for lån av kantinen i Lauritz Meltzers hus. Det er også blitt bedre tilgang for ulike
studentgrupper i Det akademiske kvarter.
LMU peker på at det er vesentlig å sikre areal til faglig-sosiale samlinger ved alle fakultet og
faglige og sosiale arenaer til studentorganisasjonene. Det er ønskelig med samlokalisering
av Kvarteret sine driftsorganisasjoner og andre studentorganisasjoner i Olav Kyrres gate 53.
Studentparlamentet ønsker studentlokaler inn i arealplanen og at det skal være slike ved alle
fakulteter innen 2020. Studentparlamentet ønsker villaen i Olav Kyrresgate 53 gjenreist og
tilgjengelig for studentorganisasjoner.
Reguleringsstatus og utbyggingspotensial (Utkastet s. 24)
I utkastets side 25 står det at tomten ligger brakk. Universitetsmuseet uttaler at dette ikke er
tilfelle. Arealet er et viktig driftsområde for Musehagen og for Parkseksjonen ved EIA og ble
for få år siden opparbeidet til dagens bruk, det ble satt opp et nytt avlastningsveksthus for det
gamle veksthuset. Skal det bygges på dette arealet, må Musehagen få et tilsvarende areal til
disposisjon i samme nærhet.
Vurderinger og prioriteringer (Utkastet s. 28)
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har kommentert tiltakene: Reduksjon av
vedlikeholdsetterslep: Fakultetet ser positivt på at det fullføres tilstandsvurderinger av
universitetets bygg og at vedlikehold gis prioritet i universitetets budsjett. SV-fakultetet mener
informasjonsflyten kan profesjonaliseres slik at det gis tilbakemeldinger om hvilke tiltak som
vil bli satt i verk. Gode systemer for kommunikasjon vil effektivisere organisasjonens
ressursbruk knyttet til rapportering og oppfølging av nødvendige vedlikeholdstiltak.
Økt arealeffektivisering og fleksibel utnyttelse av arealer: Ressurser til arealer må vurderes
på linje med prioritering av ressurser til stilinger, drift og investeringer til faglige formål. SVfakultetet støtter tiltakene planen angir for arealeffektivisering. Fakultetet uttrykker at det er
viktig at Eiendomsavdelingen har kapasitet til å følge opp fakultetene slik at prosjekter kan
gjennomføres og finansieres i tråd med fakultetenes planer. Dette er viktig for å sikre god
brukermedvirkning og for å gjennomføre effektive prosesser med minst mulig ulemper for
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faglig virksomhet. SV- fakultetet ber om at det utarbeides løsninger for at studentene kan
bruke undervisningsrom fleksibelt når det er ledig kapasitet. Energieffektivisering: Det gis
støtte til planens mål om 2 % reduksjon av energiforbruk. Fakultetene bør belastes med
kostnader etter faktisk bruk for å stimulere til redusert forbruk.
Universitetsmuseet slutter seg hovedmålene i plandokumentets vurderinger og prioriteringer.
Museet savner omtale av Håkon Sheteligsplass 10. Det er satt opp 2 prioritert tiltak utomhus.
Her savner museet Musehagen. Det er bevilget midler til å restaurere gjerde rundt hagen,
men ikke oppgradering og vedlikehold av anlegget Musehagen. Botanisk hage på Milde
krever vedlikehold av infrastruktur. Museet viser til utkastet side 31 og påpeker at det er
viktig å ha tilgang til magasiner med gode fysiske funksjoner beregnet på de ulike
samlingene museet forvalter i en fysisk nærhet til de ansatte.
LMU er positiv til at renovering og oppgradering av Griegakademiet og etablering av nye
læringssentra i Realfagbygget og Bjørn Christensens hus er prioritert og understreker
viktigheten av å prioritere Griegakademiet.
Studentparlamentet ønsker at Griegakademiet skal være førsteprioritet, at Det psykologiske
fakultet skal være andre prioritet og at Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet skal være
tredje prioritet.
Informasjons- og drøftingsutvalget i sentraladministrasjonen peker på at arealeffektivisering,
tilpassing til nye arbeidsformer og tilrettelegging av bygg for mer effektiv arealutnyttelse og
fleksible kontorløsninger må så langt det er mulig, gjøres der det er hensiktsmessig ut fra en
faglig vurdering. Lokalene må designes for fleksible løsninger. Løsningene må utarbeides i
dialog mellom de ansatte, verneombud og organisasjonene. Det må i så stor utstrekning som
mulig etableres stillerom i tilknytning til fleksible kontorløsninger.
Andre kommentarer
Det juridiske fakultet uttaler at det bør utføres en overordnet og gjennomgående analyse av
bygningsmassen og sikkerheten for brukerne med en avveining av åpenhet og sikkerhet ved
UiB. Det kan være gode grunner for å hente inn ekstern ekspertise. Det bør innføres rutiner
for løpende vurdering av sikkerhet og beredskap ved UiB.
Oppsummering
Fakultetene, biblioteket, universitetsmuseet, studentparlamentet, LMU og IDU har gitt mange
og utfyllende kommentarer til planutkastet. Det påpekes at noen forhold krever oppdatering.
Gjennom høringsrunden har det kommet fram flere helt nye momenter til en langsiktig plan.
En rekke forslag krever grundigere vurderinger for å kunne avklare om det er realistisk å få til
realisering. Det gjelder for eksempel forslaget om å bygge nybygg på Årstadvollen og på
Sydneshaugen (over parkeringshuset i Dokkeveien). Det er også flere forslag som krever
utredning av reguleringsmessige forhold.
Generelt er det stor forskjell mellom forslagene til planen fra fakultetene. Det er tydelig at
fakultetene har ulik bygningsstruktur og ser for seg ulike muligheter for vekts og utvikling av
virksomheten.
Oppsummerende kan det også skilles mellom forslag til rehabilitering og oppgradering av
mer løpende og mindre art, tiltak som normalt plasseres som del av det løpende planlagte
vedlikeholdet (som utbedring av vinduer i Lauritz Meltzers hus) og store nybyggprosjekter.
Følgende prosjekter er omtalt av høringsinstansene:
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Fakultet/Enheter
Det humanistiske

Prioritering
Rehabilitering og ombygging av Nygård skole
Kontorbygning over parkeringshuset i Dokkeveien
Fortsatt oppgradering av Sydneshaugen skole.
Innvendi o
raderin av Fastin s Minde
Nye kontorarealer i Jus Il

fakultetet

Det juridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige

Det medisinsk-odontologiske-fakultet

Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige

Universitetsmuseet

Universitetsbiblioteket

fakultet

fakultet

Matematisk institutt, Realfagsbygget
Kjemisk institutt, Realfagsbygget
Molekylærbiologisk institutt, HIB
Espegrendområdet
Allegaten 55 (Bjørn Trumpys hus)
EnTek- bygget
Jahnebakken 5
Arealer til sentre for fremragende forskning
Gammelt odontologibygg
Nybygg på Årstadvollen (foran Alrek)
Utbygging av Bygg for biologiske basalfag med
nye etasjer
Ombygging/rehabilitering
av Overlege Danielsens
Hus
Armauer Hansens hus —auditorium
Barne- og Ungdsomssenteret (BUSP)
Studentarbeidsplasser
og utbedring Christies
ate 12
Deltakelse i medieklyngen Media City Bergen
Utskifting/reparasjon av vinduer og utbedring av
ventilasjonsanlegg i Lauritz Meltzers hus.
Rehabilitering av Sofie Lindstrøms hus
Utbedrin er i Rosenber
aten 39
Rehabilitering av Naturhistorisk museum
Håkon Sheteligsplass 10
Vedlikehold av musha
en
Samlokalisering av Avdeling for spesialsamlinger

Universitetsdirektørens kommentarer
Som det framgår av budsjettsaken (81/13), er det ulike muligheter for å finansiere større og
mindre byggeprosjekter og rehabilitering av bygninger for UiB. For det første prioriteres det å
sette av nok ressurser innenfor universitetets budsjett til planlagt vedlikehold og nødvendige
investeringer. De siste årene er det brukt om lag 25-30 mill. kroner til planlagt vedlikehold.
Fra 2010 er muligheten til å bruke av universitets likviditet til å forskuttere kostnader til
byggeprosjekter utnyttet for å ferdigstille påkrevet rehabilitering. Salg av bygg er videre tiltak
for å frigjøre arealer og ressurser til oppgradering og investering. I sak 83/09 ble det gitt
salgsfullmakter, og dette virkemiddelet er brukt i årene etter dette. I sak 30/10 og sak 19/11
ble det gitt salgsfullmakt for sju eiendommer.
For det andre, den viktigste kilden til å realisere store og nye prosjekter, samt rehabilitering,
er det å få bygg gjennom statsbudsjettet. Midlene til det nye odontologibygget i 2009budsjettet og til rehabilitering av museet i 2013 er slike viktige midler. Det foreslås prosjekter
hvert år til statsbudsjettet, sist gang (sak 73/13) ble rehabilitering prioritert, Jahnebakken 5,
Realfagsbygget, det gamle odontologibygget og rehabiliteringen av Nygård skole for
Griegakademiet løftet fram. Det er viktig alltid å ha gode og ferdige prosjekter for
statsfinansiering, men samtidig kan det være lenge å stå i kø for nye prosjekter. Det tok lang
til å få midler til odontologibygget, mens det gikk raskt å få midler til museumsbygningen.
Fordelene med statsfinansiering er store. Det gis som regel romslige bevilgninger, med
bevilgning til utstyr. Det er håp om at langtidsplanen for forskning og høyere utdanning vil gi
større langsiktighet og forutsigbarhet for investeringer.
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En tredje finansieringsstrategi er å bruke eiendomsselskapene i universitetets randsone til å
realisere bygging eller rehabilitering gjennom lån, for så å betale dette med husleie over lang
tid. Det kreves godkjenning for bruk av denne strategien fra departementet. Det vil være
mulig å realisere nybygg langt raskere ved å bruke eiendomsselskap, men det er nødvendig
å vise forsiktighet, det påløper store utgifter, med forpliktelser over lang tid. Etter at det ble
gitt godkjenning til at UiB kan leie blokk A på Marineholmen av Nygårdshøyden eiendom i
høst, er den samlede lånesummen for eiendomsselskapene over 900 mill. kroner. Det
representerer store årlige husleieforpliktelser. Samtidig blir eiendommene universitetets når
lånene er betalt ned.
I flere saker om byggeprosjekter (som sak 51/08 og 52/08) er det lagt stor vekt på å ha
realistiske og grundige vurderinger av de forpliktelsene som ville følge med å gjennomføre
prosjekter uten bevilgninger over statsbudsjettet. Satsingen på Marineholmen var den klart
største, med økte årlige leieutgifter på vel 27 mill. kroner. Det ble vektlagt å synliggjøre
konsekvensene av satsingen for alle. Å sikre åpne prosesser med prioritering av bygg var et
viktig innspill fra gjennomgangen av universitetets budsjettmodell i 2007-2008. I forslagene
fra fakultetene og i utkastet til arealplan drøftes finansiering gjennom eiendomsselskapene
for EnTek-bygget, for rehabilitering av Nygård skole og av det gamle odontologibygget.
Å eie nesten 90 eiendommer i Bergen på statens vegne er et stort ansvar for universitetet.
Universitetet bruker betydelige egne midler og midler fra salg av bygg til rehabilitering og
opprusting. Det er inngått leiekontrakter med eiendomsselskapene, med departementets
godkjenning. Samlet har selskapene vel 900 mill. kroner i lån. Å få til byggeprosjekter med
denne ordningen er svært positivt, men det koster. Det er viktig å utnytte mulighetene for å
selge bygg der det er formålstjenlig, men det er også viktig å ta vare på arealer og for å ha et
langsiktig handlingsrom for nybygg. Eiendommene skal være tjenlige for og fremme
universitetets hovedoppgaver. Å ha oversikt og å planlegge klokt er viktig.
Dette har vært grunnleggende for arbeidet med en samlet plan for arealer og universitetets
områder. Gjennom høringsprosessen er det gitt stor tilslutning til målene for arealer og
premisser for videre utvikling. Noen forslag til presiseringer og økt vektlegging av forhold
som universell utforming er kommet. Det er videre kommet konkrete forslag til oppdatering
og forslag om nye tiltak som bør vurderes. Det foreslås at plandokumentet videreutvikles
med kommentarene til de ulike delene og med oppdaterte opplysninger.
I tråd med forslaget til investeringsbudsjett for 2014, foreslås det at noen tiltak for mindre
omfattende rehabilitering, større prosjekter og nybygg prioriteres. Videre foreslås det at noen
tiltak utredes med sikte på å kunne vedta gjennomføring av forprosjekt senere.
For 2014 foreslås følgende større prosjekter (med konsekvenser for 2015 og 2016):
Igangsetting av prosjekt for rehabilitering av Jahnebakken 5
Igangsetting av delprosjekt for rehabilitering av Realfagsbygget
Igangsetting av ombygging av Christies gate 12 for studentarbeidsplasser
Gjennomføring av skisseprosjekt for det gamle odontologibygget, med vurdering av
finansiering gjennom UiB eiendom AS
Igangsetting av skisseprosjekt for Entekbygget, gitt samarbeidsavtale mellom brukere
Igangsetting av utredning om bygging av nybygg i Olav Kyrres gate (villa)
Det arbeides med å finne fram til alternative løsninger og opplegg for midlertidige tiltak ved
Nygård skole, og det arbeides med ulike alternativer for finansiering. Det forutsettes at
utredningen av valg av finansieringsstrategi for Nygård skole fullføres i 2014. I denne
sammenhengen må det også tas med at departementet har bedt universitetet gå gjennom
relasjonene til de nevnte eiendomsselskapene. Det er ønskelig i større grad å ha avtaler med
UiB Eiendom AS, etter som dette selskapet er 100% eid av universitetet.
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Fakultetenes prioriteringer av vedlikeholdsprosjekter tas med når den endelige planen for det
planlagte vedlikeholdet skal utformes. Samtidig vil HMS-hensyn og andre presserende
forhold ved bygninger kunne omrokkere prioriteringer. Rehabilitering av fasadene på Lauritz
Meltzers hus, Bjørn Trumpys hus og utbedringen av Dragefjellet skole prioriteres i 2014.
Noen av kommentarene og forslagene i høringsrunden krever grundigere vurderinger. Det
legges opp til å komme tilbake til styret med et konkret forslag til prioriteringer for nye
prosjekter fra 205 og 2016. Det kan for eksempel være at ønskene om nybygg på
Arstadvollen og på Sydneshaugen vil kunne være mulig å realisere i samarbeid med andre
eller som forslag til statsfinansierte prosjekter.
Det er imidlertid ressurskrevende å gjennomføre skisseprosjekter og utredninger. Det følger
av tidligere styrevedtak at det å få utarbeidet skisseprosjekt for Olav Kyrres gate 55 og for et
teknologibygg prioriteres. A utarbeide skisser for byggene på Arstadvollen, Sydneshaugen
og nye etasjer på BB-bygget vil ikke kunne prioriteres nå. Det kreves også en oppdatert
vurdering av kapasiteten for planarbeid i regi av eiendomsselskapene og i egen regi. Når
styret får en ny sak om prioriteringer, vil dette også være tema. Det tas sikte på å legge fram
en prioritert liste over bygg som det er grunnlag for å gjennomføre skisseprosjekt for.
Utkastet til arealplan er gitt til samarbeidspartnere i Bergen kommune, til planmyndighetene
og til andre kommunale etater. Universitetet deltar i prosesser for utvikling av byområder og
byrom. Det vurderes som viktig å delta i slike prosesser. Videre er Studentsamskipnaden og
kommunen er i dialog med universitetet om tomtearealer til studentboliger. Universitetet har
bedt om å få benytte større deler av tomten der EnTek-bygget planlegges enn det UiB eier,
og det er en prosess med kommunen. Det er uttrykt positiv vilje til å bygge studentboliger
ved Alrek på Arstadvollen. Mulighetene for nybygg for faglig virksomhet vil bli sett i
sammenheng med dette. Kommunen er interessert i å få flere boliger i sentrum og ser
positivt på at eiendommer universitetet selger, blir til boliger.
I høringsrunden ble det bedt spesielt om vurderinger av status for arealer for studenters
sosiale samlingspunkt. Dette temaet krever videre oppfølging, spesielt gjelder det ved SV,
psykologi og MN. Det ses som viktig at fakultetene legger til rette for at deres hovedområder
har tjenlige arealer for sosiale samlinger for studentene, men også for alle ansatte.
Hensynet til arealeffektivisering og energiøkonomisering er svært viktig. Hus energimerkes,
det gjøres tiltak for energiøkonomisering og bygningenes tilstand kartlegges. Dette er forhold
som vil kunne dempe utgiftene til arealer og bidra til å nå målene for et grønt universitet.
Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til at plan for forvaltning og utvikling av arealer og
universitetsområder fram mot 2020 ferdigstilles, med kommentarene som er gitt i
saksforelegget og kommentarer gitt i møtet
Styret viser til vedtak om investeringer for 2014 i sak 81/13 og ber om å få en ny
sak om prioriterte prosjekter for perioden fra 2015 innen sommeren 2014. I saken
skal økonomiske og andre ressursmessige konsekvenser være tema
2.12.13 Ove Botnevik/ Silje Nerheim/ Even Berge/Kari Tove Elvbakken
Vedlegg:
Utkast til plan: Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene
Høringsinnspill

fram mot 2020
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Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene
Invitasjon til kommentarer
Det vises til vedtak i universitetsstyret,

fram mot 2020 —

sak 47/13 og til brev datert 25.06.13.

Vedlagte utkast: «Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene
fram mot
2020» ble lagt fram for styret i møtet 20.06.13. Styret tok redegjørelsen til orientering og det
legges opp til behandling av planen etter en høringsprosess.
Som kjent ligger det et omfattende arbeid bak det utkastet som nå sendes ut. En gruppe,
under ledelse av professor Normann Andersen ga grundige kommentarer til et tidligere
utkast, disse er innarbeidet i det vedlagte. Viktige momenter og vurderinger fra en utredning
om studentarbeidsplasser
i 2011 er også innarbeidet.
Med dette sendes utkastet til høring til fakultetene, museet, universitetsbiblioteket
og til
studentene med frist for å komme med kommentarer innen 1. november. Parallelt med
høringsprosessen
vil Eiendomsavdelingen
arbeide med kvalitetssikring og oppdatering av
konkrete opplysninger, blant annet noen historiske data.
Vi ber om kommentarer til hele dokumentet. Dokumentets siste del (fra side 28) har forslag til
vurderinger og prioriteringer som det er spesielt ønskelig å få kommentarer til. Vi ber ogsa
om vurderinger av behovet for og forslag til eventuelle endringer i de arealene som stilles til
rådighet for studentorganisasjonene,
generelt og for hvert fakultet (jf. side 23).

Dag Rune Olsen
rektor

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Vedlegg:
Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene
fram mot 2020 —utkast 10.6.13
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De administrative avdelingene
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Saksbehandler
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UTKAST - 10.6.13

FORVALTNING OG UTVIKLING AV
AREALER OG
UNIVERSITETSOMRÅDENE FRAM MOT
2020

Universitetet

i Bergen

Innledning

Foreliggende plandokument skal legge grunnlag for forvaltning og utvikling av arealer,
vedlikehold og investeringer, samt utvikling av universitetsområdene ved Universitetet i Bergen
fram mot 2020.
I mars 2010 ble Eiendomsavdelingen bedt om å utarbeide utkast til arealplan for universitetet. I
arbeidet ble fakultetene, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og de administrative
avdelingene om noen vurderinger. Alle enheter har vurdert egen arealsituasjon, lokalisering,
fremtidige ønsker og behov for areal, sammen med behov for rehabilitering og nybygg.
Kommentarer fra enhetene er inkludert i framstillingen. Rambøll Norge AS har beskrevet
reguleringsstatus og utbyggingspotensial.
Eiendomsavdelingens utkast til arealplan ble ferdigstilt våren 2011.
For å sikre en grundig drøfting av utkastet, ble det nedsatt en bredt sammensatt gruppe i august
2011. Gruppen ble ledet av visedekan Normann Andersen ved Det psykologiske fakultet.
Gruppen besto av:
Visedekan Norman Anderssen, Det psykologiske fakultet, leder
Even Berge
Eiendomsdirektør
Student Livar Bergheim
Student Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth
Kari Fuglseth, Det samfunnsvitenskapelige
Assisterende fakultetsdirektør
Nina Mevold, Det medisinsk odontologiske fakultet
Fakultetsdirektør
Visedekan Jan Oldervoll, Det humanistiske fakultet
fakultet
Dekan Dag Rune Olsen, Det matematisk- naturvitenskapelige
Henning Simonsen, Det juridiske fakultet
Assisterende fakultetsdirektør
Randi Elisabeth Taxt
Bibliotekdirektør

fakultet

var sekretær,
Petter Bomann-Larsen (Økonomiavdelingen)
var observatør.
Ove Botnevik (Eiendomsavdelingen)

Gruppen fikk følgende mandat:
Gruppen bes om å vurdere forslaget til arealplan og drøfte konsekvenser og prinsipper
av forslaget. Arbeidsgruppen bes også og med utgangspunkt i fakultetenes vurderinger,
gi en anbefaling om prioritering av arealbruk som inkluderer studentarbeidsplasser og
undervisningsrom.
Arbeidsgruppen leverte sin rapport i januar 2012. Gruppen kommenterte alle kapitlene i utkastet
til arealplan (jf. rapport 27.01.12). I det videre arbeidet med forslaget til arealplan er
kommentarene fra arbeidsgruppen forsøkt innarbeidet.
Riksrevisjonen gjennomførte en større og sammenlignende undersøkelse av eiendomsdrift og
forvaltning i 2011/2012. Rapporten fra Riksrevisjonen forelå i oktober 2012. I prosessen hadde
Riksrevisjonen lagt fram resultater fra undersøkelsen for Kunnskapsdepartementet og UiB fått
anledning til å kommentere resultatene fra undersøkelsen. Undersøkelsen sammenlignet
eiendomsdriften blant høyskoler og universiteter som leier av Statsbygg og eiendomsdrift hos
universiteter og andre institusjoner som eier bygningsmassen sin selv. UiB var ikke gjenstand for
en grundig gjennomgang i undersøkelsen. Det var en grunn til at UiB valgte å be Multiconsult
gjøre en benchmarking av sentrale parameter ved UiB, sammenlignet med institusjonene som

ble undersøkt av Riksrevisjonen. Riksrevisjonens undersøkelse og undersøkelsen ved UiB er
lagt fram og diskutert i sak 9/13 for universitetsstyret.
Rammer for arbeidet med arealplanen

Universitetets strategi 2011-2015 understreker faglig kvalitet som rettesnor for prioriteringer.
Strategien har følgende mål for universitetet som organisasjon og arbeidsplass (side 15):
"Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige,
administrative og tekniske ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets
felles mål".
For å nå dette målet prioriteres:
å ivareta universitetets miljøansvar gjennom klare mål for miljøarbeidet og med sterk
oppmerksomhet om HMS, universell utforming og godt vedlikeholdte bygninger og uteareal
å utvikle en moderne digital infrastruktur for utdanning, forskning og administrasjon der IKTløsningene er velfungerende, brukervennlige og trygge"
Parallelt med arbeidet med arealplanen vurderte en arbeidsgruppe behov og prioriteringer av
studentarbeidsplasser. Gruppen leverte sin innstilling: "Studentarbeidsplasser ved Universitetet i
Bergen —utforming, dimensjonering og fremtidige behov" i april 2011.
Innstillingen vektla «at gode studentarbeidsplasser og et aktivt og inkluderende læringsmiljø er
en viktig forutsetning for å oppnå UiBs målsettinger» (side 21). Innstillingen trekker frem sosiale
arenaer, fleksibilitet, faglig og sosial tilhørighet og campusorientering som sentrale prinsipper for
studentarbeidsplasser. Innstillingen foreslår tiltak med arealmessige konsekvenser:
Å etablere fakultetscampuser slik at studentarbeidsplasser inngår i et faglig og sosialt
relevant miljø
A samlokalisere studentarbeidsplasser for bachelorstudenter med masterstudenter
Å etablere et prinsipp om flerbruk av rom slik at de med letthet kan brukes til
studentarbeidsplasser
Å bygge ut tilfredsstillende infrastruktur for studentarbeidsplasser som for eksempel
trådløse nettverk og tilstrekkelig med strømuttak
Universitetsstyret vedtok Tiltaksplan for det ytre miljø 2010-2011 i desember 2009. Innsats for
redusert bruk av energi, miljøvenning innkjøp og transport og reduksjon i omfanget av avfall ble
prioritert. Revidert tiltaksplan for det ytre miljø for 2012-2015 ble vedtatt i universitetsstyret i sak
85/12. Målet er at universitetet skal redusere miljøbelastningen med 20 % innen 2020.
Alle elementene i tiltaksplanen vil ha følger for utforming av bygg (energi, avfall, innkjøp) og har
betydning for utforming og vedlikehold av bygninger. Et eksempel er reduksjonen i antallet
parkeringsplasser og tilrettelegging for økt bruk av sykkel til og fra arbeid. Fra 1. september
2012 ble antallet parkeringsplasser redusert med 30%.
Det systematiske miljøarbeidet koordineres fra Eiendomsavdelingen, som har miljøkoordinator.
HMS-seksjonen bidrar i arbeidet, og det er kontaktpersoner ved fakultetene. For ytterligere å
styrke innsatsen skal samspillet med studentene og deres organisasjoner styrkes og med de
fagmiljøene som har miljø som fagområde inviteres med. Samarbeidet med byen og regionens
myndigheter vil fortsatt prioriteres.

Dette dokumentet omfatter følgende:
s).›
`='

Mål og prinsipper for arealbruk
Generelle beskrivelser av bygningsmasse eid og disponert av universitetet
Beskrivelse av bruken av arealer
Arealmessige utfordringer
Om igangsatte og planlagte byggeprosjekter og utbyggingspotensialet
for eiendom
Forslag til prioriteringer fram mot 2020

Dokumentet munner ut i forslag til tiltak i forvaltningen av arealer fram mot 2020 og prioriteringer
av tiltak for å fremme universitetets hovedmål for forskning og utdanning, på en måte som
ivaretar hensynene i miljøpolitikken og universitetets rolle som partner for byutviklingen i Bergen.
Universitetet i Bergen eier de fleste av bygningene som huser universitetets virksomhet, det
samme gjør de store norske universitetene og noen vitenskapelige høyskoler. Atte av
institusjonene innenfor høyere utdanning har samme fullmakter og kalles ofte selvforvaltende
institusjoner. I nevnte undersøkelse fra Riksrevisjonen, er status og ulike trekk ved forvaltningen
av eiendomsmassen blant de selvforvaltende institusjonene og universiteter og høyskoler som
leier lokaler fra Statsbygg sammenlignet.
Universitetet eier på vegne av staten. Premissene for forvaltningen av eiendommene er gitt av
Kunnskapsdepartementet i fullmakter som klargjøres i de årlige tildelingsbrevene.
I tillegg til departementets fullmakter, gir andre dokumenter viktige rammer og mål for bygninger
og forvaltning av arealer for universitetet. Landsverneplanen for statlige kulturhistoriske bygg
innenfor ulike forvaltningsområder, som helseinstitusjoner og eiendommer innenfor arbeicisfeltet
for Kunnskapsdepartementet er viktig, blant annet sammen med kravet om at alle offentlige
bygninger skal være universelt utforming innen 2025.
Mål og prinsipper for arealbruk

Arbeidsgruppa foreslo mål for arbeidet med arealer. Disse målformuleringene er tatt inn i
dokumentet og har vært premisser for arbeidet med videreutvikling og ferdigstilling.
Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent
forskningsuniversitet gjennom følgende:
Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens primæroppgaver
og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede
UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som bidrar til å styrke fakultetenes
kjerneområder
Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en del av
Bergen by
Mer om målet om at bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse universitetets
primæroppgaver og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede
Bygninger og arealer er en viktig ramme for aktivitetene som foregår i og ved universitetet. Det
er viktig å legge vekt på at de fysiske rammene som bygningene er, skal stimulere studenter og
ansatte til gode faglige aktiviteter og samspill.
Et viktig prinsipp er å sikre nødvendig infrastruktur som bibliotek, laboratorier og IKT for å ivareta
universitetets kjernevirksomhet. En annen sentral forutsetning for forskning og utdanning er å
sikre gode møteplasser. Arbeidsgruppa viste til at dette ikke alltid er tilfelle og tok til orde for å

prioritere etableringen av møteplasser for samspill og samarbeid. Hvert fakultet bør ha konkrete
plasser som kan være faglige og sosiale knutepunkter.
Mer om målet om at UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som styrker fakultetenes
kjerneområder
I dag er en rekke universitetsbygninger konsentrert i områder for hvert fakultet. For eksempel er
Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet lokalisert i nordenden av Nygårdshøyden, Det
matematisk- naturvitenskapelige fakultet har de fleste av sine bygninger i den sørlige delen av
Nygårdshøyden og på Marineholmen. Det medisinsk- odontologiske fakultet er lokalisert på
Haukelandsområdet. Arbeidsgruppa ga uttrykk for at dette prinsippet fungerer godt og at det
innebærer fysisk nærhet som er stimulerende for studenter og ansatte. Ansatte og studenter fra
samme fag og på tvers av fag møtes på spisesteder, vrimleareal, kontorer, undervisningsrom,
bibliotek og studentlokaler. Arbeidsgruppa anbefalte å tilstrebe videre organisering av
bygningsmassen i fakultetsområder. Det ble understreket som viktig med sentrale knutepunkt.
Innstillingen om studentarbeidsplasser anbefalte å vektlegge fakultetscampusorganisering der
det er mulig, samt at studentarbeidsplasser for bachelorstudenter blir lokalisert nært eller i
fakultetenes kjerneområder.
Bygninger og arealer kan utnyttes bedre dersom de er mer tilrettelagt for flerbruk og fleksibilitet.
ivareta hensynet til flerbruk og fleksibilitet vil gjøre det mulig å endre bruken av lokaler i takt
med endrede forskningsbehov og endringer i utdannings- og undervisningsformer. Fleksible
arealer gjelder utforming av studentarbeidsplasser og studentlokaler, de ansattes arbeidsplasser
og undervisningsrom. Fleksibilitet gjelder i utgangspunktet også laboratorier.
Mer om målet om at bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet
er en del av Bergen by
Universitetet er integrert i Bergen sentrum. Universitetet eier mange bygninger, noen er
verneverdige og studentene er viktige i byen. Universitetet, med bygninger og mennesker og
følgeaktiviteter (som uteliv) representerer fysisk tilstedeværelse i sentrum. Det er daglig og
kontinuerlig samhandling mellom UiB og Bergen by. UiB bidrar til et levende sentrum med aktiv
bruk av kommunikasjon, med bygg med fasader i byrommet og et levende universitetsområde,
hele døgnet.
Potensialet for å utvikle samarbeid om arealer, bygninger og aktiviteter med andre aktører i byen
er stort. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen og ulike kulturinstitusjoner
er viktige samarbeidspartnere. Samarbeid og samspill om bruk av arealer og planlegging av
byen og byrommene, vil være viktige møtepunkter mellom aktørene.
arbeide eller studere ved UiB innebærer å ha sitt daglige virke i et byuniversitet, det preger
dagliglivet i undervisningsrommene, på arbeidsplassene og forholdet til omgivelsene. Forholdet
til samfunnet rundt vises i en konkret sammenheng i samspillet om og i de fysiske omgivelsene
og hvordan disse planlegges og utformes.
Om universitetets

bygningsmasse

Hovedprinsippet for bygninger og eiendommer er at universitetene eier bygningene på vegne av
staten. Dette prinsippet gjelder for universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt for NTNU.
Universitetets bygningshistorie er en refleksjon av universitetets historie, den gir uttrykk for
etablering og vekst. Generelt er bygningene ved UiB en kombinasjon av viktige historiske
bygninger, bygninger som er planlagt og bygd for undervisning og forskning ved universitetet og
bygninger som er bygd for andre formål, men som er gjort om til universitetsbruk.

Det er den monumentale museumsbygningen som på mange måter representerer et startpunkt
for universitetets bygninger om rom. Fra 1840-årene startet Bergen Museums bestyrelse
planleggingen av en museumsbygning på Nygårdshøyden, den stod ferdig i 1865, den var et
landemerke og et monument, og var ganske alene på Nygårdshøyden, hvor det vokste fram en
ny bydel. Botanisk hage ble anlagt i 1890, i 1898 ble museumsbygningen utvidet med to fløyer.
I 1913 bidro kommunen til overtakelsen av Fastings Minde, som det første skrittet i arbeidet med
å sikre hele området for utdanning og forskning. En reguleringskonkurranse ble utlyst i 1916, og
i 1927 sto Historisk museum ferdig. Planleggingen av Geofysisk institutt begynte da Historisk
museum nærmet seg fullføring og ble innviet i 1931. Det ble arbeidet med planer for et bergensk
universitet på 1920-tallet, men planene ble ikke realisert. I 1936 åpnet Norges Handelshøyskole
og fikk stilt bygninger på Nygårdshøyden til rådighet, i Museplass 1, som ble bygd om fra villa til
høyskolelokaler.
Etter vedtaket om å opprette Universitetet i Bergen 9. april 1946, ble det satt i gang arbeid med
en reguleringsplan for universitetsområdene på Nygårdshøyden. Dette arbeidet tok lang tid.
Etter forhandlinger mellom staten og Bergen kommune ble planen vedtatt i bystyret i juni 1964.
Planen definerte universitetets utbyggingsområde med om lag 207 dekar på Nygårdshøyden og
25 dekar på Årstadvollen. Dette dannet grunnlaget for at universitetet skulle vokse og utvikle seg
i bysentrum. Med utgangspunkt i reguleringsplanen fikk universitetet overta en rekke leiegårder
og villaer på Nygårdshøyden.
I perioden 1946-52 ble Geofysen utvidet med fløyer som rommet Botanisk laboratorium og
Kjemisk institutt. Innvielsen av Universitetsbiblioteket i 1961 markerte en 15 års periode hvor
mange nye bygg ble ferdige. For Det humanistiske fakultet ble Sydenshaugen skole ombygd til
undervisningslokaler i 1967. Det ble bygd for instituttene for matematikk og fysikk i Allegaten.
Parallelt foregikk det utbygging av universitetsområdet på Årstadvollen nær Haukeland sykehus.
Deler av medisinerutdanningen startet ved Haukeland sykehus i 1946. Universitetet fikk tilgang
til tomter som muliggjorde prosjektering av nybygg. Det ble gitt statlig finansiering. På 1960-tallet
ble det som i dag heter Armauer Hansens hus ferdigstilt i 1963, odontologibygget i 1962, PKI —
bygget (de prekliniske institutter) var ferdig i 1966 og Overlege Danielsens hus i 1974.1 1983
flyttet flere av de kliniske medisinske fagmiljøene inn i sentralblokken ved Haukeland sykehus.
En annen viktig milepæl var ferdigstilling av Studentsenteret i 1971 i Parkveien 1, der det hadde
vært studenthus siden 1940. Da flyttet studentene inn i kjøpmann Oluf Bjørnseths villa og brukte
den som studenthus. Det ble arbeidet lenge med planene for et moderne bygg for realfagene,
etter arkitektkonkurranse vant en japansk arkitekt med et svært stort og for tiden moderne bygg,
bygd i betong. I 1977 ble Realfagsbygget ferdigstilt, med over 40 000 kvm.
I 1983 hadde universitetet 125 eiendommer på Nygårdshøyden, med et samlet areal på drøyt
180 000 kvm. Av disse var 11 eiendommer bygd for universitetsformål eller ombygd til bruk for
universitetet (som Sydneshaugen skole), i alt gjaldt dette vel 115.000 kvm. De øvrige 114
bygningene på Nygårdshøyden utgjorde nesten 68 tusen kvm av bygningsmassen. De fleste
bygningene var relativt små, mange var bygd som bolighus.
Bygningssituasjonen ble utfordrende da antallet studenter økte sterkt fra slutten av 1980-tallet
og store deler av 1990-tallet. I denne perioden var det relativ høy arbeidsledighet og lav aktivitet
i byggenæringen. Behov for arealmessig ekspansjon ved universitetet falt sammen med økte
bevilgninger til byggeprosjekter i regi av Statsbygg.

På 1990-tallet fikk universitetet rammebudsjetter, med friere adgang til å omdisponere midler til
byggeprosjekter. En rekke byggeprosjekter ble realisert på 1990-tallet, som Lauritz Meltzers hus
i 1993 og Jusbygget i 1994. Ulrikke Pihls hus (1990) og Bjørn Christensens Hus (1996) ble
rehabilitert for bruk til universitetets virksomhet.
Utover på 1990-tallet fremsto flere av universitetets bygg som uhensiktsmessige, særlig gjaldt
dette odontologi- og PKI-bygget. I 2003 kunne den prekliniske virksomheten flytte til et nybygg
for basalmedisin (BBB). I 2008 besluttet Stortinget å stille midler til rådighet for bygging av nytt
odontologibygg. Dette fordret at PKI-bygget som var nytt på 1960-tallet måtte rives og vike plass
for et helt nytt bygg.
I 2008 ble det nye Studentsenteret ferdigstilt. I de vel 30 årene det gamle Studentsenteret
eksisterte, ble studentmassen femdoblet. Det var behov for rehabilitering eller nybygg. Det viste
seg ikke mulig å rehabilitere den relativt nye bygningen, og det ble besluttet å bygge nytt.
Dagens bygg har et areal på 11 700 kvadratmeter fordelt over tre plan.
I 2009 ble det ferdigstilt bygninger regi av eiendomsselskaper eid av Meltzerfondet. Når
eiendomsselskaper bygger slike bygninger, inngås det langsiktige leiekontrakter med UiB. Slike
leiekontrakter gir mulighet for byggelån, og det gis mulighet til (med tillatelse fra departementet)
å bygge for universitetsformål uten at Statsbygg har fått oppdrag med å bygge på vegne av
staten for universitetet. I 2009 ble et bygg på 5000 kvadratmeter for Institutt for biologi reist på
Marineholmen. Prosjektet frigjorde arealer, særlig i Realfagsbygget og Geofysisk institutt.
Utbygging av Jus ll-bygget (6000 kvadratmeter) i Jekteviken muliggjorde samlokalisering av
Christian Michelsens Institutt (CMI), UiB Global og deler av det juridiske fagmiljøet. CMI flyttet
fra Fantoft til Nygårdshøyden og eier sin egen del av bygget.
Våren 2012 var det nye odontologibygget ferdig, som det første Statsbyggfinansierte bygget på
lang tid. Det rommer 15 000 kvadratmeter og 260 tilsatte og 286 studenter kan ta i mot 400
pasienter hver dag. Bygget har klinikk for Hordaland fylkeskommunes tannlegetjeneste. Armauer
Hansens hus er rehabilitert, med arealer for fakultetssekretariatet ved Det medisinskodontologiske fakultetet og arbeidsplasser for studenter. I 2012 ble Museplass 1 rehabilitert.
Huset er fredet og huser universitetsledelsen, møterom og Kollegierommet.
tillegg til universitetsarealene på Arstadvollen og Haukeland, disponerer universitetet om lag
11.000 kvm innenfor arealene ved Helse Bergen. Disponeringen av disse arealene er
avtalefestet med utgangspunkt i de oppgavene Haukeland universitetssykehus har som
universitetsklinikk.
Universitetet leier arealer av eiendomsselskapene Nygårdshøyden Eiendom AS, Magør
Eiendom AS og Universitetet i Bergen Eiendom AS. Disse eiendomsselskapene har oppgaver
knyttet til universitetets formål, det første er eid av Meltzerfondet, det andre av det første, mens
UiB Eiendom AS er 100% eid av universitetet. UiB Eiendom AS har i hovedsak eiendom i
bygningene i Høyteknologisenteret. Når eiendomsselskapene bygger for universitetet, skjer det
etter avtale og med langsiktige leieavtaler som grunnlag for låneopptak. Når eiendommene er
nedbetalte, skal eiendomsretten overføres til universitetet. I 2012 leide UiB nesten 70 tusen kvm
og betalte 121 mill, kroner i leie og felleskostnader. Fra 2002 til 2012 ble ni prosjekter realisert
med bruk av eiendomsselskapene, basert på låneopptak og forpliktende leieavtaler.
UiB leier ut vel 14 tusen kvm til Uni Research AS, NSD og andre leietakere. Største leietaker er
Uni Research med 4.500 kvm. Universitetets samlede leieinntekter i 2012 var 17,7 mill. kroner.

Beliggenhet, tilstand og egnethet
Med store deler av universitetsområdene i sentrum av byen er universitetet en viktig i byrommet,
og UiB- bygningene setter preg på Bergen sentrum. Universitetet vil tilrettelegge bruken av bygg
og utendørsarealer på en måte studenter, ansatte, folk flest og beboere på Nygårdshøyden er
tjent med. Utvikling av universitetsområdene er også utvikling av Bergen sentrum.
Store deler av den opprinnelige bygningsmassen på Nygårdshøyden ble bygd mellom 1880 og
1920 og er en blanding av villaer med arkitektonisk særpreg og stor detaljrikdom og enklere
bygårder med variert størrelse. Mange av bygningene ble ombygd på 1950- og 1960-tallet, men
er rehabilitert og bygd om senere. Samtidig er større kontorbygg kommet til, enten bygd eller
bygd om for universitetsformål. En del av de gamle bygningene og mindre bygårdene er solgt,
det har vært en konsentrasjon, med færre og større bygninger som resultat.
I noen tilfeller har det vært mulig å samle aktiviteten i husklynger eller kvartal. Noen eldre bygg
på Nygårdshøyden er blitt funksjonelle kontorbygg. Mange bygninger har teknisk standard som
er på samme nivå som i nye kontorbygg. Likevel er det mange eldre bygninger som mangler
heis, som mangler ventilasjon med kjøling og som ikke fyller kravene til universell utforming.
Universitetsområdet på Nygårdshøyden har Nygårdsparken som nærmeste nabo. I tillegg til å
være en park med rekreasjonsmuligheter, er parken arena for omsetning av narkotika og
tilholdssted for narkomane. Trafikken til og fra Nygårdsparken representer i noen grad en
sikkerhetsutfordring. Ulike tiltak er utredet og universitetsstyret har vedtatt en sikkerhetspolitikk
som balanserer hensynet til å være et åpent universitet med trygghet for ansatte og studenter.
Universitetsområdet på Årstadvollen er på mange måter helt annerledes. De fleste bygg er bygd
for universitetsformål og for helsetjenesteformål, som laboratorier eller klinisk virksomhet. For
universitetet er arealplaner og arealdisponeringer ved helseforetaket viktig som rammer for
samarbeid generelt og som rammebetingelser for undervisning og forsking.
Det er krevende å ha tilfredsstillende nivå for drift, vedlikehold og rehabilitering av universitetets
sammensatte bygningsmasse. Mange av bygningene på Nygårdshøyden er bygd på slutten av
1800-tallet for boligformål og er senere endret til bruk for universitetets formål. Flere bygninger
er verneverdige og enkelte er fredet ved vedtak. I tilknytning til endret bruk er det gjennomført
mange tiltak med tekniske anlegg som nye ventilasjonsanlegg, montering av heiser og
innvendige ombygging for å gjøre bygningene bedre egnet til formålet. Utvendig er bygningene
forsøkt vedlikeholdt slik at opprinnelig arkitektur og bygningskonstruksjon opprettholdes. Slik er
ivaretas kravene til vern, med vindusskifte og rehabilitering av yttervegger og takkonstruksjoner.
For å opprettholde tilfredsstillende standard i bygningsmassen, er det påkrevd med løpende
vedlikehold. Å definere behov for vedlikehold og ønsket standard i bygningsmassen er ikke
ukomplisert. Det kan settes opp ulike kriterier for ønsket tilstand. I mange tilfeller kan det være
ønskelig å oppgradere en bygningskvalitet til en bedre standard enn det i utgangspunktet hadde,
for eksempel slik at dagens krav blir lagt til grunn for vedlikeholdsplanen. Det kan i så fall være
resultat av at bygningen er så forringet etter mange års begrenset vedlikehold at det ikke er
ønskelig med fortsatt vedlikehold, eller det kan være ønskelig å endre bruken av bygningen eller
at standarden skal heves for å tilfredsstille dagens krav.
Å sikre tilfredsstillende innemiljø har vært, og er, en stor utfordring i den eldre bebyggelsen i
Bergen. Tidligere tiders byggeskikk, sammen med bygningenes naturlige forringelse som følge
av aldring (for flere bygninger er langt over 100 år) gir utfordringer. Manglende tetting mot
vanninntregning i konstruksjonene gir risiko for soppdannelse og dårlig arbeidsmiljø. Dette

krever nøye planlegging av alle vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak slik at det unngås at utført
arbeid må gjøres på nytt som følge av at ønsket resultat ikke oppnås.
Å ta hensyn til myndighetskrav for universitetets sammensatte bygningsmasse, representerer en
utfordring. Fredningsvedtak er uomtvistelige og må legges til grunn når nødvendige tiltak skal
iverksettes. Det koster gjennomgående mer å vedlikeholde fredede bygninger, enn det som
normalt vedlikehold krever. Som alternativ til vedlikehold og rehabilitering for en del av
bygningsmassen, kan det være aktuelt med riving og nybygging, det ble konkusjonen for
Studentsenteret og bygningen til de prekliniske instituttene på Årstadvollen.
Det prioriteres vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid for å opprettholde en så god standard for
bygningsmassen som budsjettrammer, ønsker og krav tilsier. Noen større vedlikeholds- og
rehabiliteringsprosjekter utføres av Statsbygg, som rehabiliteringen av monumentalbygningen
ved Universitetsmuseet og nybygging av Studentsenteret.
I den siste femårsperioden er bygningsmassen registrert og klassifisert som grunnlag for mer
planmessig innsats for rehabilitering og vedlikehold.
Staten har mange eiendommer som representerer store kulturhistoriske verdier. I St.prp.nr.1
(2001-02) varslet regjeringen gjennomgang av statens eiendommer med sikte på å utforme en
samlet politikk for statlige eierskap og kulturhistoriske viktige eiendommer. Det var et mål å få
bedre oversikt over statens kulturhistoriske eiendommer, skape større helhet og sammenheng i
ansvaret for bygningene og legge grunnlag for bedre vedlikehold. Regjeringen har besluttet at
det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner og forvaltningsplaner for disse eiendommene.
Ved universitetet arbeides det med å følge opp landsverneplanen (LVP) for egne kulturhistoriske
eiendommer. Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for LVP, men Riksantikvaren er godkjenner
planen. UiB skal følge opp LVP ved utarbeidelse av forvaltningsplaner og effektuere fredningsog reguleringsprosesser, med utgangspunkt i forvaltningsplaner for hver enkelt kulturhistorisk
eiendom, og det skal lages felles forvaltningsplan for grupper av bygninger. Den som forvalter
eiendommene, har ansvaret for å utarbeide forvaltningsplanene. Forvaltningsplanen skal være
et styringsdokument for vedlikehold, drift og tiltak i vernede og fredede bygninger.
Omfanget av fredningsprosessene er noe uklart, men det er forventet at det får et omfang som
krever ekstra ressurser. Det er forventet at det vil gis oversikt over fredede bygninger i 2013-14.
Ved å synliggjøre og beskrive de vernede delene i og av universitetets kulturhistoriske bygninger
med forvaltningsplaner, kan det sikres at byggenes opprinnelige karakter bevares. Planene skal
utarbeides i samsvar med antikvariske prinsipp og inneholde retningslinjer for samarbeid med
rette kulturmyndighet.
Utearealer
Universitetet har ansvar for store areal rundt bygningene. En vesentlig del av arealene er viktige
byrom. Gateløp, plasser og parker er en integrert del av universitetsområdet og preger bybildet.
Gode bygninger, kunst og kulturmiljø er også yiktige elementer i formidiingen av den dannelsen
et universitet ønsker å stå for.
Både bygninger, utsmykning og utemiljø skal ivaretas. Universitetet har hatt et estetisk utvalg
siden 1967, det fungerte sammen med et hageutvalg fra 1994. Ut fra i et ønske om å se den
utvendige og den innvendige kunstneriske utsmykningen i sammenheng, er det etablert et nytt
estetisk utvalg, med nytt mandat, etter vedtak i universitetsstyret i 2010. Ønsket er å ivareta et

mer helhetlig blikk for at universitetets lokaler og utearealer framstår på en representativ og
ryddig måte for studenter, ansatte og byens befolkning.
I de siste årene har oppgradering av parkene, strengere restriksjoner på parkering og konkrete
tiltak for å forbedre vrimlearealene rundt viktige bygg hatt særlig prioritet. Rehabilitering av
universitetets monumentale museumsbygning, Musehagen og Museplassen, samt området
rundt HF-bygget er et løft for sentrale deler av Nygårdshøyden og gir mulighet til økt innsats på
dette området. Noen utearealer, som utearealene mellom Fysikkbygget og Geofysisk institutt
utbedres. For plassen bak Ulrikke Phils hus pågår prosjektering. Planlagt ferdigstilling er 2013.
Kommunikasjon
Universitetets bygninger på Nygårdshøyden, Marineholmen og Haukeland/Arstadvollen har god
og nær tilgang til offentlig kommunikasjon. Ansatte med arbeidssted Haukeland og Arstadvollen
vil, avhengig av bosted, kunne ha behov for overganger mellom transportmiddel. Den planlagte
utvidelsen av bybanenettet vil være positiv for studenter og ansatte.
Universitetet har organisert en egen persontransport mellom Haukelandsområdet og
Nygårdshøyden, Campusbussen. Dette er et populært tilbud, og ruteomfanget er økt fra 2012.
Etter vedtak i universitetsstyret (sak 20/11) ble antallet parkeringsplasser redusert med 30% i
2012. Reduksjonen av antall parkeringsplasser inngår i tiltaksplanen for grønt universitet, der ett
av målene er å redusere bilbruken. De frigjorte arealene er omdisponert til el-bilplasser,
sykkelparkering, beplantning og andre miljøtiltak. I 2012 ble om lag 30 av parkeringsplassene
ved UiB reservert for el-biler. De fleste av disse plassene er utstyrt med ladestasjon.
Det er utvendig sykkelparkering ved de fleste av universitetets bygninger. Dette er utvendig
sykkelparkering som har mangelfull sikkerhet ved tyveri og hærverk. Kapasiteten for avlåste
anlegg planlegges utvidet, både på Nygårdshøyden og Arstad. I flere parkeringsanlegg er det
relativt enkelt å etablere avlåste parkeringsanlegg for sykkel. Det er etablert sykkelparkering ved
HF-bygget, i garasjen i Realfagbygget og i garasjen i det nye odontologibygget. Ved Magnus
Lagabøtes plass og ved U. Phils skole er det prosjektert for sykkelplasser.
Tilgang til dusj, garderobe for dem som sykler eller løper til arbeid og studier er ikke like god for
alle. Det finnes garderobeanlegg i noen av byggene, som ved BBB. Parallelt planlegges mindre
garderobeanlegg i noen bygninger, hvor det er praktisk mulig uten for store kostnader.
Miljøstandard
Fra universitetet rapporteres det årlig om hvordan miljøhensyn legges til grunn for virksomheten.
Miljøengasjementet ved UiB er synliggjort gjennom "Tiltaksplan for det ytre miljø 2012 —2015".
Tiltaksplanen har blant annet tiltak for redusert bruk av energi og redusert mengde avfall. Det er
mål om 20% reduksjon innen 2020.
Energi
Universitetets bygningsmasse er i stor grad bygd i tider uten spesiell tanke på energibruk, og det
er som i Norge ellers, lagt liten vekt på energisparing. Tiltaksplanen for ytre miljø forutsetter
systematisk arbeid med å redusere energibruken. Økte energikostnader vil gjøre investeringer
for energiøkonomisering stadig mer økonomisk lønnsomme.
Alle bygninger er nå energisertifiserte, i prosessen med denne sertifiseringen inngår det å få
oversikt over de viktigste energisparetiltakene for hver eiendom. Alle bygg skal ha system for
energiovervåkning som gir løpende oversikt over historisk og aktuell energibruk.

Eiendomsavdelingen har en energiledergruppe for systematisk oppfølging av energibruk og
mulige reduksjoner av dette. I arbeidet med energieffektivisering kreves investeringer å sikre
varige reduksjoner i energiforbruk kommende år.
Det har pågått systematisk arbeid med å erstatte bruk av fossilt brensel, og det gjenstår tre bygg
med egne fyrkjeler. Disse planlegges erstattet av fjernvarme når mulig. Øvrig oppvarming er
basert på fjernvarme, varme fra eget varmepumpeanlegg under Dragefjellet, basert på sjøvann,
samt elektrisk oppvarming. I byggeprosjekter er det klare krav til energieffektive løsninger.
Avfall
Universitetet genererer store avfallsmengder. Det er gode rutiner for håndtering av farlig avfall i
samarbeid mellom HMS-seksjonen, Eiendomsavdelingen og brukerne. I alle større bygg er det
etablert kildesorteringssystem, med minimum sortering av forbruksavfall og papir/papp. Det
arbeides for systematisk å redusere avfallsmengdene og samtidig øke sorteringsgraden for alt
avfall. Tiltaksplanen for det ytre miljø gir klare føringer for dette arbeidet.
Arealer ved UiB og andre universiteter
Det er sammenheng mellom universitetenes historie og bygningshistorie. Universitetene i
Bergen og Oslo og NTNU har mange eldre bygninger. Et universitets historie er også
bygningenes historie. Det gir disse institusjonene særlig utfordringer med tanke på rehabilitering.
En rivende teknologisk utvikling og rask utviklingen av laboratorier er med på å stille nye og
komplekse krav til infrastruktur for forskning og undervisning. For å lykkes i den internasjonale
forskningskonkurransen kreves det oppdatert og moderne infrastruktur. Gamle og lite
hensiktsmessige bygg kan representere hemsko for forskningen og kan dessuten være lite
effektive. Lite effektive bygninger vil gi høye kostnader per kvm, og bruker. Selv om
arealeffektiviteten er dårlig, betyr ikke det nødvendigvis god plass for studenter og brukere.
Gamle bygg gir mindre fleksibilitet for å endre bruk i takt med endring i aktiviteten.
I Database for høyere utdanning (DBH) er det sammenlignbare tall for arealer, antall ansatte og
studenter ved NTNU, UiB og Ui0 fra 2011. I tabell 1 fremgår det at NTNU og Ui0 disponerer
over 560.000 kvm, mens UiB har i overkant av 370.000 kvm. Arealdataene for UiB omfatter
arealer som disponeres av universitetet til fristasjonsformål for SiB, studentorganisasjoner og
som leies ut til samarbeidspartnere. Sammenligningen er basert på det samlede arealet som er
rapportert til DBH.
Tabell 1 Arealer, ansatte og studenter
Ansatte

NTNU
Ui0
UiB

5 133
6 017
3 370

ved NTNU, U1B o

Studenter

19 626
27 429
13 069

Ui0 høsten 2011
Areal per ansatt

Areal

588 921
561 528
376 396

115
93
112

Areal per student

30
20
29

Arealer og arealbruk ved fakultetene
Universitetets fakulteter har ulik størrelse, ulike antall studenter og ansatte, og det er forskjeller i
arealbruk (se figur 1 i vedlegg). Mens Det juridiske fakultet disponerer 8.730 kvm (bruttoareal),
disponerer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet over 72.000 kvm. I tabell 2 er Det
medisinsk- odontologiske fakultet ført opp med bruttoarealet fakultetet disponerer, knapt 45.900
kvm. I tillegg kommer vel 11.600kvm som er leierettsarealet fakultetet disponerer ved Helse
Bergen etter avtale om drift av universitetsklinikk.

Tabell 2 Arealer per fakultet november 2012
Nettoareal

Brutto

Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet*
Det psykologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ande

fellesareal

26 043
8 730

16 319
5 382

9 723
3 348

68 188
45 894
12 430
16 575

42 623
29 410
7 707
10 310

25 565
16 484
4 723
6 265

Arealer og studenter

Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) og Det medisinsk- odontologiske fakultet (MO) er i en
særstilling blant fakultetene, med stort areal til forsknings- og undervisningslaboratorier og andre
spesielt tilrettelagte undervisningsrom. Tabell 3 gir oversikt over arealkategoriene
studentarbeidsplasser, laboratoriearealer og undervisningsrom. For MO finnes det også arealer i
disse kategoriene i leierettsarealet fakultetet disponerer ved Helse Bergen. Kategorien
undervisningsrom omfatter bare arealer fakultetene administrerer og disponerer og kommer i
tillegg til undervisningsrom som administreres av Eiendomsavdelingen, i alt 14.200 kvm.
Tabell 3 student- og laboratoriearealer ved fakultetene 2012
Arealer

Areal undervisnin srom

Areal studentarbeids plasser

er fakultet 2012

Det humanistiske fakultet
Det .uridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Det medisinsk-odontolo iske fakultet*
Det ps kolo iske fakultet
Det samfunnsvitenska eli e fakultet

Laboratoriearealer

3 063
2 148

440
0

0
0

Sum
3 770
2 186

4 222
2 511
793
2 635

2 855
4 022
461
354

11 001
7 535
515
0

18 367
12 666
1 781
3 088

Tabell 4 viser at fakultetenes arealbruk per student. Klart lavest arealbruk er det ved JUS, hvor
areal per student er 4,1 kvm. Ved HF, PSYK og SV er det 7,3, 7,1 og 5,9 kvm per student. Størst
arealbruk har MN og MO med vel 30 kvm og knapt 24 kvm pr student. Inkluderes arealene
fakultetet disponerer ved Helse Bergen, blir arealbruken per student 30,8 kvm.
Tabell 4 Antall studenter per fakultet registrert høsten 2009
Studenter
totalt

Fakultet

Lavere
nivå

Høyere
nivå

Integrert
master/
rofes'on

Areal
per
student

Det humanistiske fakultet

3 427

2 783

496

148

7,3

Det 'uridiske fakultet

2 098

93

77

1 928

4,1

98
1 269

30,2
23,8"

365
71

7,1

Det matematisk-naturvitenska

2 236

1 499

639

iske fakultet

1 648

155

224

Det s kolo iske fakultet

1 737

1 130

242

Det samfunnsvitenska eli e fakultet

2 786

2 146

569

Det medisinsk-odontolo

eli e fak

5,9

(Kilde DBH)* Inkluderes leierettsarealet MO disponerer av Helse Bergen, blir arealet 30,8 kvm pr. student
Arealer og årsverk

Fakultetenes relative arealmessige størrelser gjenspeiler i stor grad variasjonen i arealer per
årsverk. Tabell 5 viser areal per årsverk (tall fra 2010). Tre fakulteter har relativt like forholdstall:

SV, PSYK og HF med 55,9, 57,2 og 57,7, MO har 72,7 kvm per årsverk, mens MN og JUS har
85,2 og 86,4 kvm.
Tabell 5 Areal o årsverk r. fakultet mai 2010
Areal pr.
fakultet

Fakultet

Det humanistiske fakultet
Det .uridiske fakultet
Det matematisk-naturvitenska
Det medisinsk-odontolo

eli e fakultet

iske fakultet1)

Det s kolo iske fakultet
Det samfunnsvitenska e!i e fakultet

% av areal

Arsverk
totalt

Areal pr.
årsverk

% av
årsverk

25 172

13,9

436,3

17,2

57,7

8 610

4,7

99,7

3,9

86,4

67 600

37,4

793,5

31,2

85,2

50 803

28,1

698,7

27,6

72,7

12 252

6,8
9,1

214,1
293,2

8,4
11,6

57,2
55,9

16 388

180 825
SUM
Inkluderer leierettsarealet MO disponerer av Helse Bergen

2 535,2

Fakulteter og avdelinger
I det følgende beskrives arealsituasjonen for fakulteter og avdelinger. Først pekes det på noen
hovedtrekk ved arealbruken ved hvert fakultet og avdeling. Fakultetene og avdelingene ble bedt
om å beskrive sine arealmessige utfordringer høsten 2011. Disse tilbakemeldingene er gjengitt.
Det humanistiske fakultet (HF)
I 2010 hadde HF et bruttoareal på nesten 25.200 kvm. Arealene vises i to tabeller, den første
med kjernebygningene, den andre viser alle arealene fakultetet disponerer.
Kjernebygg ved Det humanistiske fakultet
Kjernebygg
Sydneshaugen skole
HF-bygget
Nygård skole

Adresse
S dnes lassen 9
S dnes lassen 7
Lars Hilles gt. 3

Brutto
3067
6387
4209

Fellesarea/
1371
2282
1760

% av
bygget
41
61
100

To av fakultetets kjernebygg er gamle skolebygg. Nygård skole er eldst, fra 1918, og var bygd
som folkeskole. I perioden 1985-92 ble skolen delvis ombygd for Bergen Musikkonservatorium. 1
1995 ble konservatoriet del av HF-fakultetet og fikk navnet Griegakademiet - Institutt for musikk.
I 2009 solgte Bergen kommune Nygård skole til eiendomsselskapene ved UiB. Nygård skole
trenger omfattende rehabilitering.
Sydneshaugen skole ble bygd av Bergen kommune i 1922 som middelskole. I forbindelse med
utbyggingen av UiB, fikk staten overta bygningen fra Bergen kommune i 1965. To år senere, i
1967, stod HF- bygget ferdig. HF-bygget er stort og en spesiell og typisk 1960-talls bygning. Det
er gangbro mellom Sydneshaugen skole og HF-bygget, sammen er bygningene kjerneområde
for HF. Skoleplassen og plassen meliom bygningene ble pusset opp og stod ferdig i 2012.
HF- fakultetet overtok arealer etter Det psykologiske fakultetet i Sydneskvartalet, Øisteins gate
1-3 og Sydnesplassen 12/13 i 1996, da Det psykologiske fakultet flyttet inn i Christies gate 12.

Arealer ved Det humanistiske

fakultet

% av
Navn

Huseier

Brutto

H. Sheteligs plass 11, Fastings Minde
Joachim Frieles gate 1
Jekteviksbakken 31, Jus Il
Dokkeveien 2b
Sydnesplassen 9, Sydneshaugen
Sydnesplassen 7, HF-bygget
Sydnesplassen 12/13
Villaveien 1A
Øisteins gate 1
Øisteins gate 3
Lars Hilles gate 3, Nygård skole
H. Hårfagres gate 1
Allegaten 34

Universitetet i Bergen
Universitetet i Ber en
Nygårdshøyden Eiendom

328
562
80
1216
3067
6387
3126
395
1693
1681
4209
664
996
24 405

Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Nygårdshøyden Eiendom
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Sum

b

Fellesareal

et

90
147
19
571
1371
2282
1284
156
595
483
1760
244
251
9 254

100
40
3
100
41
61
81
31
92
70
100
48
100

Arealmessige utfordringer
I sine innspill gir fakultetet følgende uttalelse om arealmessig status:
"HF har ei generell utfordring med mange eldre bygg der fleire opplever dårleg inneklima
—og bygningane er spreidde rundt på Sydneshaugen. Vi må få ei oppgradering inn på
planane, slik at også HF sine tilsette får godt fysisk arbeidsmiljø på sikt."
Rehabilitering og nybygg
Fakultetet ønsker oppgradering av følgende bygg og uteområder: HF-bygget, Sydneshaugen
skole, Nygård skole, Fastings Minde. I tillegg ønsker fakultetet å få vurdert muligheten av å få
reist et nybygg over parkeringshuset i Dokkeveien. Et nybygg ville kunne samle aktivitetene
fakultetet i dag har i Sydneskvartalet.
Andre forhold
Fakultetet ønsker å planlegge plassering av fakultetsadministrasjonen nærmere grunnmiljøene.
Fakultetet ønsker å utarbeide en egen plan for arealet fakultetet disponerer.
Det juridiske fakultet
Det meste av aktiviteten ved Det juridiske fakultet er i to bygg, Dragefjellet skole og jusbygget.
Kjernebygg

ved Det juridiske

fakultet

% av
Kjernebygg

Adresse

Dragefjellet skole
Jussbygget

Magnus Lagabøtes plass 1
Magnus Lagabøtes plass 1

Brutto

2079
5720

Fellesareal

857
2219

bygget

59
51

Dragefjellet skole ble kjøpt fra Bergen kommune i 1980. Skolen var bygd i tiden rundt år 1900
som en stor og moderne skolebygning. Etter kjøpet, ble skolen bygd om og hovedbygningen var
ferdig ombygd til undervisningsformål høstsemesteret 1983. Høsten 1985 var den gamle
gymnastikksalen ferdig ombygd til auditorium, en vaktmesterbolig tatt i bruk til studentkontor.
Fakultetsadministrasjonen og instituttene holdt til i andre bygninger, i Musåplass 2 og Allågaten.

Da Dragefjellet skole ble kjøpt og innredet til undervisningsformål, var det en forutsetning fra
universitetets side at det skulle reises et nytt bygg med kontorer og bibliotek i tilknytning til eller
ved siden av Dragefjellet skole. I 1990 ble det inngått intensjonsavtale om kjøp av
gassverkstomten. Det var byggestart januar 1993, og Jussbygget stod ferdig i desember 1994.
Arealer ved Det juridiske fakultet
% av
Byggnavn

Huseier

Brutto

Jekteviksbakken 31, Jus li
Dragefjellet, Jussbygget
Magnus Lagabøtes plass 1,
Magnus Lagabøtes plass 1,
Dra ef ellet-vaktmesterboli

Nygårdshøyden Eiendom
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Sum

Fellesareal

bygget

687
2079
5720

204
857
2219

22
59
51

124
8610

29
3309

100

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status:
Fakultetets primære målsetting er å få en økning på 4-6 årlig, men
budsjettsituasjonen vil selvsagt være avgjørende for hvor mange nye vi kan tilsette hvert
år, og dermed hvor mange nye kontor vi trenger. Selv om JUS 11gav fakultetet flere
kontorer enn vi frasa oss i Folkets hus er kontormangelen igjen i ferd med å bli kritisk, og
vi regner med at vi fra 2011, og seinest 2012, må ha tilleggsareal.... Fakultetet ser for
seg at ekspansjonen må skje i JUS 11,og ber Eiendomsavdelingen legge til rette for en
plan hvor Det juridiske fakultet etter behov kan få overta ny kontor i JUS 11....."
Fakultetet ønsket oppgradering av Dragefjellet skole med varme- og ventilasjonsanlegg,
Ombygging av et auditorium til rettsal og å oppgradere en tidligere portnerbolig til studentbygg
og å bygge sykkelparkeringsanlegg.
Det matematisk-

naturvitenskapelige

fakultet

Arealer og bygninger Bergen museum disponerte, var de arealene universitetet fikk som
grunnlag ved åpningen i 1948. For MN- fakultet var Geofysen viktig for arealmessig utvikling og
geografisk plassering. Midtbygget i Geofysen ble oppført av museet 11927. I Stortingsvedtaket
om UiB 11946, ble det vedtatt å bygge de to fløyene på Geofysen, de var ferdige i 1951.
Kjernebygg

ved Det matematisk-

naturvitenskapelige

fakultet
% av

Kjernebygg

Adresse

Realfagbygget
Bjørn Trumpys hus
Geofysen
Høyteknologisenteret
BlO-blokk A
BlO-blokk B

Allå aten 41
Allå aten 55
Allå aten 70
Thormøhlens gate 55
Thormøhlens gate 53A
Thormøhlens gate 53B

Brutto

24800
8188
2367
13353
4575
5283

Fellesareal

bygget

9962
2672
826
5090
1777
1851

Fakultetets ekspansjon og økte studenttall førte til arealmessig ekspansjon. Utbyggingen kan
deles i tre faser. Første fase var oppføring av Bjørn Trumpys hus for Fysisk institutt og
Matematisk institutt. Bygget ble ferdigstilt i 1968. Andre fase var oppføringen av realfagbygget i

52
87
62
67
100
100

1977. Med et bruttoareal på nesten 25.000 kvm bidro bygget sterkt til å løse arealmessige
utfordringer. Tredje fase er utbygging på Marineholmen i to etapper. I første utbygging på slutten
av 1980-tallet ble ca 60.000 kvm oppført av Høyteknologisenteret AS, hvor universitetets andel
var 18.000 kvm. Andre utbyggingstrinn var oppføring av bioblokkene i 2009, som tilførte
fakultetet et bruttoareal på om lag 10.000 kvm.
Fakultetet har mye kostbar og plasskrevende laboratorievirksomhet. Matematisk institutt og
Institutt for informatikk har ikke forskningslaboratorier, men disse instituttene har en stor og
plasskrevende tungregnemaskin, plassert i første etasje i Datablokken i Høyteknologisenteret.
Arealer ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Byggnavn
Allegaten 41, Realfagbygget
Allegaten 55, Bjørn Trumpys hus
Allegaten 70, Geofysen
Allegaten 70, Betatronen
Jahnebakken 3
Alegaten 66
Johannes Bruns gate 12
Thormøhlens gate 55A, Marineholmen
Thormøhlens gate 55, Hø teknologisenteret
Thormøhlens gate 53, HiB-blokk A
Thormøhlens gate 53, HiB-blokk B
Espelandsveien 232, Internat
Espelandsveien, Båtnaust
Espelandsveien 232, Verksted
Espelandsveien 232, Målestasjon
Espelandsveien 232,
Undervisnin spavil'ong

Huseier
Universitetet i Ber en
Universitetet i Bergen
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Universitetet i Ber en
Sam. Thormøhlensgate 55
Thormøhlensgate 53A as
Nygårdshøyden Eiendom
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Sum

Brutto Fellesareal
24800
9962
8188
2672
2367
826
288
7
1552
641
1353
576
2731
898
431
85
13353
5090
4575
1777
5282
1851
231
483
182
145
27
86
784
66 600

% av
bygget
52
87
62
100
47
64
46
100
67
100
100
100
100
100
100

289
25 127

100

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status:
En av fakultetets mest akutte arealsaker i 2011 er samlokalisering av Matematisk
institutt i Realfagbygget. Samlokalisering av Matematisk institutt i Realfagbygget var en
forutsetning for vedtakene fra 2004 om bygging av de nye BIO-byggene på
Marineholmen. Realisering av disse planene haster, og er av stor viktighet for fakultetets
aktivitet og faglige strategi. Fakultet vil sikre fortgang i dette arbeidet ved å sette av inntil
6 millioner kroner i 2011. En annen viktig byggesak er våtromslaboratoriene i 1. etg. i
Høyteknologisenteret. I forbindelse med byggeplanene for bioblokkene på Marineholmen
ble det bestemt at våtromslaboratoriene i 1. etasje skulle rehabiliteres fremfor å etablere
tilsvarende, og mer kostbare, våtlaboratorier i de nye bioblokkene. Rehabiliteringen av
våtromslaboratoriene haster. Både samlokalisering av Matematisk institutt i
Realfagbygget og rehabilitering av våtromslaboratoriene i Høyteknologisenteret er
særdeles viktig for fakultetets virksomhet, og realisering av disse forventes igangsatt."
Fakultetet vektla samlokalisering av Matematisk institutt i Realfagbygget, rehabilitering av
våtromslaboratorier i Høyteknologisenteret, rehabilitering av realfagbygget, med etablering av

læringssenter der, rehabilitering av Bjørn Trumpys hus (Allegaten 55), rehabilitering av
Jahnebakken 5 og rehabilitering av Espeland marinbiologisk stasjon og oppgradering av
uteområdet ved Allegaten 55 og 70. Våren 2013 er noen av prosjektene er gjennomført og andre
er under prosjektering.
Det medisinsk- odontologiske fakultet
I vedtaket Stortinget gjorde i 1946 om etablering av UiB, ble det vedtatt igangsatt utdanning av
studenter i medisin. Utdanningen de første årene var kun klinisk og fakultetet manglet arealer for
pre- og paraklinisk utdanning. I 1963 ble Armauer Hansens hus (AHH) ferdigstilt for paraklinisk
utdanning.
Kjernebygg

ved Det medisinsk-odontologiske

fakultet
% av

Kjernebygg

Adresse

Brutto

Årstadveien 19, NOB
Armauer Hansens hus
Bygg for Biologiske Basalfag
Vivariet

Universitetet i Bergen
Haukelandsveien 28
Jonas Liesvei 91
Haukelandsbakken 27

10 357
4342
19516
2497

Fellesareal

1418
7335
1079

bygget

52
57
100

Odontologiutdanningen ble vedtatt startet opp høsten 1962 og odontologibygget ble ferdigstilt til
det første studentopptaket. Videre utbygging av medisinerstudiet var knyttet til preklinisk
utdanning og behovet for et eget preklinisk bygg. De prekliniske instituttene (PKI) stod ferdig i
1966. Økte studenttall og faglig ekspansjon ved PKI gjorde bygget lite egnet etter hvert og på
1990-tallet ble det planlagt et nytt bygg for preklinikken. Større fysisk nærhet mellom klinikk og
preklinikk ble vurdert som viktig, og i 2003 ble Bygg for biologisk basalfag (BBB) ferdigstilt like
ved sentralblokken ved Haukeland sykehus. Arealer til dyrestall er viktig infrastruktur for
medisinsk forskning, det var arealer til dette formålet i PKI-bygget, i dyrestallen ved AHH og i
tillegg i sentralblokken ved Haukeland sykehus. I 1994 ble nybygget Vivarium tatt i bruk som
dyrestall for fakultetet.
Arealer ved Det medisinsk-odontologiske

B

navn

Årstadveien 19, Odontologen
Årstadveien 21, 0. Danielsens
Jonas Liesvei 67, Studenthuset
Haukelandsveien 28, AHH
Årstadveien, Paviljong
Jonas Liesvei 91, BBB
Haukelandsbakken 27, Vivarium
Ulriksdal 8, Appendix
Ulriksdal 8, SMU
Laboratoriebygget
Kalfarveien 31

fakultet

Huseier

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Stift. Bg. Diakonissehjem
Stift. Bg. Diakonissehjem
Helse Bergen
Entra Eiendom
Sum

Brutto

10 357
2423
1076
4342
119
19516
2497
160
918
2021
3755
47 184

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status:

Fellesareal

738
397
1418
19
7335
1079
25
378
153
1592

% av
b
et

45
91
52
61
57
100
100
100
100
57,5

«Årstadveien 17: fokus vil være på arbeid med etterbruk når Nytt odontologibygg nå står
ferdig. Fakultetet prioriterer at Institutt for samfunnsmedisin med samarbeidspartnere
(Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister, Uni helse m.fl.) flyttes til Gammelt
odontologibygg, noe som er i tråd med instituttets og samarbeidspartnernes egne
prioriteringer. Årstadveien 21: bygget har potensiale for langt bedre utnyttelse, men dette
krever noe investeringer og tilpasninger. God dialog med brukerne ved langsiktig
planlegging når Nytt odontologibygg er ferdig er avgjørende for optimal bruk.
Jonas Lies vei 67, Studenthuset Gade: dette bygget benyttes utelukkende til
studentareal, og er svært viktig for våre studenter som en fast "universitetsbase" på
Haukelandcampus. Bygget er gammelt, og må inn i planer for oppgraderinger. Vi ber om
at alt areal knyttet til dette bygget defineres som studentareal.»
«I byggingen av BUSP i regi av Helse Bergen har UiB et større areal knyttet til sine
fagområder. Det er avgjørende for framtidig undervisning og videre utvikling av
forskningen at prosjekteringen av bygget er best mulig tilpasset fakultetets daglige
behov. Det er behov for å forplikte fakultetet på å utvide leierettsarealer Fakultetet ser
seg tjent med at alle fakultetene involveres mer i prosessene knyttet til prioritering av
investeringsmidler og prosjekter over UiBs budsjett. En åpen og god dialog om UiBs bruk
av ressurser innen arealforvaltning gir de beste forutsetninger for best mulig bruk av også
arealene ved UiB."
Våren 2013 er det gjennomført analyse for å vurdere nødvendig miljøsanering i det fraflyttede
odontologibygget. Arbeid med prosjektering av ny bruk er satt i gang. Det pågår samarbeid med
Helse Bergen om bygging av BUSP og ny kvinneklinikk er under planlegging.
Det psykologiske fakultet
Hovedtrekk
Det psykologiske fakultet ble etablert i 1980. Fakultetet var plassert i Sydnesplassen 12 og 13
de første årene. UiB fikk overta Christies gt. 12 i 1992, bygget ble frigjort Trygdekontoret flyttet
ut. Bygget ble bygd om og tatt i bruk av fakultetet i 1996. UiB kjøpte Vektergården, Christies gt.
13 i 1996. Med mindre ombygginger var det mulig å plassere fakultetsadministrasjonen og flere
institutter og fagmiljø i bygget.
Kjernebygg

ved Det psykologiske

fakultet
% av

Kjernebygg

Adresse

Vektergården
Bjørn Christiansens Hus

Christies gate 13
Christies gate 12

Arealer ved Det psykologiske

Brutto

Fellesareal

bygget

4290

1655

49

5322

1929

55

fakultet
% av

Byggnavn

Huseier

Christies gt. 13, Vektergården
Christies gt. 12, Bjørn Christiansens Hus

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus
Jonas Liesvei 91, BBB

Nygårdshøyden Eiendom
Universitetet i Bergen
Sum

Brutto

Fellesareal

bygget

4290

1655

49

5322
273
2367

1929
109
982

55
2
7

12 252

4 675

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppga fakultetet følgende om arealmessig status:
«Fakultetet har generelt lite undetvisningsareal og har de senere år hatt flere helt
nødvendige ombygginger (utvidet grupperom, fjernet skillevegger og satt inn flere møbler
i allerede trange lokaler) for å kunne ta imot økt antall studenter. Fakultetet er midt i en
økning av antall profesjonsstudenter i psykologi og logopedi. Begge er plasskrevende
studier med behov for både laboratorieundervisning, klinikkundervisning og spesielle
grupperom der studentene kan arbeide med pasientjournal/materiale.»
Fakultetet understreker betydningen av å utvide omfanget av studentarbeidsplasser, våren 2013
er det inngått avtale med SIB om dette, det blir nye arealer fra 2014.
Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

Opprettelsen av Sosialantropologisk institutt i 1965 og Sosiologisk institutt i 1966 starten for Det
samfunnsvitenskapelige fakultet. De tre gamle villaene i Christies gate, 15, 17 og 19, har huset
ulike deler av fakultetet frem til i dag.
Kjernebygg

ved Det samfunnsvitenskapelige

fakultet

Kjernebygg

Adresse

Christies gate 15
Christies gate 17
Kristoffer Lehmkuhls hus
Ulrike Phils hus
Lauritz Meltzers hus

Christies gate 15
Christies gate 17
Christies gate 19
Prof. Keysers gate 1
Fosswinckels gate 6

Brutto

1562
1079
819
1761
6203

Fellesareal

747
528
282
599
2328

% av
bygget

100
93
100
69
76

Økning i studenttall og faglig ekspansjon har resultert i arealmessig ekspansjon. I 1990 ble
Ulrike Phils hus tatt i bruk til leseplasser og undervisning, og i 1993 stod Lauritz Meltzers hus,
Fosswinckels gate 6 ferdig. Siste bygningsmessige tilskudd var Stein Rokkans hus,
Nygårdsgaten 5, som var ferdig ombygd i 2002. Deler av bygget ble tatt i bruk av SV-fakultetet.
Arealer ved Det samfunnsvitenskapelige
Byggnavn

Christies gate 15
Christies gate 17
Christies gate 19, Lehmkuhls hus
Prof. Keysersg. 1, Ulrike Phils hus
Fosswinckelsg. 6, Lauritz Meltzers hus
Rosenbergg. 35, Sofie Lindstrøms Hus
Herman Fossg. 6 / Fosswinckelsgt. 14
Rosenbergg. 39, Ørjan Øyens hus
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus

fakultet

Huseier

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Nygårdshøyden Eiendom
Nygårdshøyden Eiendom
Sum

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppgir fakultetet følgende om arealmessig status:

Brutto

1562
1079
819
1761
6203
1662
1392
1103
807
16 388

Fellesareal

747
528
282
599
2328
627
459
341
285
6 195

% av
by et

100
93
100
69
76
91
27
91
5

«Fakultetets eksternt finansierte aktivitet er økende, og vi har klare ambisjoner om å øke
aktiviteten ytterligere i neste fem års periode. Økt eksternt finansiert virksomhet vil gi
tilførsel av rekrutteringsstillinger og behov for kontorarealer. Fakultetet leier i dag
kontorer av Uni Rokkansenteret og i JUS Il bygget. Tilgang på leiearealer i nærområdene
vil være svært viktig for å sikre lokalisering av den eksternt finansierte aktiviteten, og for å
videreutvikle tverrfaglige satsinger. Fakultetet har en stor tilsøkning til våre studier, og et
høyt antall primærsøkere. Dette gir grunnlag for økning i studieaktiviteten dersom
universitetet oppnår finansiering av flere studieplasser.»
Fakultetet ønsker oppgradering av ventilasjon og kjøling i Lauritz Meltzers hus og å bygge
anlegg for sykkelparkering ved U. Phils hus. Uteområdet prosjekteres for ferdigstilling i 2014.
Universitetsmuseet

i Bergen

Midtbygget av Musplass 3 ble ferdigstilt i 1865 og sidefløyene i 1898. Byggingen av Historisk
museum ble preget av en periode med skiftende konjunkturer. Grunnsteinen ble lagt ned i 1921,
og bygget ble innviet i 1927.
Kjernebygg

Universitetsmuseet

i Bergen

Kjerneb

Adresse

De kulturhistoriske samlinger

H. Sheteligs plass 10

De naturhistoriske samlinger

Museplass 3

Stein Rokkans Hus
Realfagbygget

Nygårdsgaten 5
Allegaten 41

Arealer ved Universitetsmuseet

Brutto

% av
et
b

Fellesareal

7359

1214

100

8612
3025
2782

1806
1001
1044

98
18
6

i Bergen

Byggnavn

Huseier

H. Sheteligs plass 10, DKS

Universitetet i Bergen

Joachim Frielesg. 1
Magnus Lagabøtesplass 1, Jusbygg
Museplass 3, DNS

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen

Museplass 3, Gartnerbolig
Museplass 3, Veksthus
Sandbrekketoppen 30
H. Hårfagresg. 1
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus
Alleg. 41, Realfagbygget
Svaneviksveien 40, Solhaug
Store Milde, Arboretet, Driftsbygning
Store Milde, Arboretet, Adm.bygg
Litle Milde, Aboretet, Lagerbygg
Dreggsalmenning 3, Bryggens Museum

Brutto

Felles-

% av

areal

bygget

7359
749
1454

1214
208
411

100
53
13

Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Midttunbygget AS
Universitetet i Bergen
Nygårdshøyden Eiendom
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Arboretet botanisk hage
Universitetet i Bergen
Stift. Bryggen Museum

8612
469
287
1022
227
3025
2782
1490
468,07
400
66
1605

1806
69
0
0
57
1001
1044
1089
119
0
10

98
100
100
100
17
18
6
100
100
100
100
100

Sum

30 225

0
7 026

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppgir Universitetsmuseet i Bergen følgende om arealmessig status:
«Universitetsmuseet i Bergen har relativt få ansatte, men disponerer store arealer spredt
over hele Bergen fra Komandantboligen på Bergenhus i nord til Arboretet og Botanisk
hage på Milde i sør. Museet har aktivitet i universitetets egne bygninger og i ulike leide
lokaler. Museet har få ansatte på hvert sted og flere bygg har ikke faste arbeidsplasser
for ansatte, men er bygg med magasin til ulike samlinger. En spredning av ansatte på et
stort geografisk område har vært en ekstra utfordring for museet i de siste årenes arbeid
for å skape en samlet avdeling av de mange tidligere små museumsenhetene.»
Andre forhold
"I forbindelse med Arealplan UiB 2015 vil Bergen Museum minne om at Universitetet i Bergen
eier to eiendommer i Sogn og Fjordane. På begge eiendommene er det store helleristningsfelt
av nasjonal og internasjonal verdi - Ausevik i Flora kommune og Vingen i Bremanger kommune.
UiB er som grunneier, ansvarlig for årlig skjøtsel av disse verdifulle kulturminnene.»
Universitetsmuseet prioriterte rehabiliteringen av Museplass 3, pekte på rehabilitering av H.
Sheteligs plass 10 og å ferdigstille magasinene i Hansahallene. Hansahallene har nesten 3500
kvm magasinareal som er under innflytting. Museets administrasjon skal flytte til Parkveien 9.
Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket (UB) ble opprettet i 1948 og var lokalisert ulike steder de første årene,
men fikk sin egen bygning på H. Sheteligs plass 7 i 1961. Realiseringen av bygget var mulig
med en donasjon fra J.L. Mowinckels rederi.
Kjernebygg ved Universitetsbiblioteket

Kjernebygg

Adresse

Universitetsbiblioteket

H. Sheteligs plass 7

Brutto

Fellesareal

7180

% av bygget

2134

99

I 1956 ble det åpnet en avdeling ved Haukeland sykehus. Første fakultetsbibliotek på
Nygårdshøyden kom med åpningen av fellesbibliotek for realfag i Realfagbygget i 1977. Det er
det bibliotek ved alle fakultet, og det legges større vekt på biblioteket som læringsarena.
Universitetsbiblioteket

B g navn
H. Sheteligs plass 7, UB
Magnus Lagabøtesplass 1, Jusbygg
Sydnesplassen 7
Christiesg. 12, Bjørn Christansens Hus
Herman Fossg. 6 / Fosswinckelsgt. 14
Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus
Johannes Brunsg. 12 Carl Godskes Hus
Arstadveien 17, Odontologen
Jonas Liesvei 91, BBB

Huseier
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Nygårdshøyden Eiendom
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Universitetet i Bergen
Sum

Brutto
7180
1617
2961
1247
2292
3331
2738
144
1830
23 342

Fellesareal
2134
5501
476
390
329
1066
425
44
6074
60 214

% av
b gget
99
15
28
13
44
19
46
2
5

Arealmessige utfordringer
I sine innspill oppgir Universitetsbiblioteket følgende om arealmessig status:
"Ved de fleste av UBs avdelinger er den arealmessige status rimelig bra. Dette gjelder
både arealenes størrelse, og den bygningsmessige/tekniske standard på arealene. Det
er likevel behov for oppgraderinger i de eldste bibliotekene.»
Andre forhold
«Det er ønskelig å opprette et læringssenter innfor Humaniora etter samme prinsipper som dem
man legger til grunn for realfagsbiblioteket... Dette innebærer Det må være en tett dialog mellom
UB, EIA og Det humanistiske fakultet om planleggings- og prosjekteringsarbeidet.
Bl.a. kan
det være ønskelig med et samarbeid med fakultetet om en del fellestjenester (skranke,
infosenter, læringssenter, mm.).
Spesialsamlingsmaterialet er i dag oppbevart i to magasinområder med særskilt sikring og
klimastyring, det ene i Nygårdsgaten 5 (fotografisk materiale), og det andre på Sydnesplassen 7
(bøker og håndskrifter). I tillegg har avdelingen ansvar for depot-magasinene i Nygårdsgaten 5.
På lang sikt (5-10 år) er det ønskelig å få samlokalisert disse to viktige og verdifulle samlingene,
noe som vil gi store fordeler, både faglig og praktisk/arbeidsmessig. Gamle bøker, bllder,
manuskripter og dokumenter kan ikke flyttes i utide, da dette medfører en uforsvarlig belastning
på materialet. De kan ikke mellomlagres, men må flyttes direkte. Et slikt prosjekt krever detfor
grundig planlegging.
I samband med bl.a. "Museumsprosjektet 2014" har mulige fellesløsninger mellom UB og
Bergen Museum vært antydet. Det ene er samarbeid om konservatorfunksjoner på papir og/eller
fotografi. Samtidig som en arbeider for å få opprettet en konservatorfunksjon i fellesskap for UB
og Bergen museum, eventuelt med flere partnere, kan det være aktuelt å vurdere felles areal for
slike funksjoner. Dersom UBs spesialsamlinger en gang i fremtiden blir samlokalisert på
Nygårdshøyden, kan vårt behov for konserveringsverksted sees i sammenheng med det samme
behovet hos museet, og en kan tenke seg felles lokalitet for dette. Med utgangspunkt i en visjon
om en konsentrasjon i området Museplass-Hakon Sheteligs plass-Sydnesplass, vil det også
være naturlig å kartlegge mulighetene for samarbeid mellom UB og Bergen museum når det
gjelder andre typer areal, som magasin-, samlings- og publikumsareal. Det vises for øvrig til
innspill om vedlikehold og mindre ombygginger som vil bli sendt EIA som et ledd i arbeidet med
budsjettforslag for 2011."
Universitetsbiblioteket ønsker å at flyttingen av Bibliotek for realfag til realfagsbygget kombineres
med at det blir et læringssenter. Våren 2013 arbeides det med plan for å bygge om Bibliotek for
humaniora for innflytting av fellesfunksjoner.
Administrative enheter
Praktvillaen til C.G. Sundt fra 1882 huser kontorer til rektor, universitetsdirektør og
kollegiesekretariatet. Bygningen ble disponert av Norges Handelshøyskole fra 1936 og ble
overtatt av UiB i 1968. Bygningene i Christies gate 20 og Museplass 2 inngår i en arkitektonisk
helhet sammen med Museplass 1 og har vært i UiBs eie siden 1964. Langesgate 1-3 ble oppført
i 1874 og 1842. Begge bygg ble kjøpt av Bergen museum og senere overdratt til UiB.
Det er arbeidet for å samle flere av de sentraladministrative avdelingene rundt Museplass 1. Et
viktig bidrag i prosessen var byggingen av administrasjonskvartalet, som var nybygg og
ombygning i Christies gate 18. Byggeprosjektet ble ferdigstilt 1997.

Kjernebygg universitetsledelse og administrative enheter

Kjernebygg

Adresse

C. G. Sundts hus
Museplass 2

Museplass 1
Museplass 2

Administrasjonskvartalet
Christies gate 20
Langesgate 1-3
Stein Rokkans hus

Christies gate 18
Christies gate 20
Langesgate 1-3
Nygårdsgaten 5

Brutto

Felles-

% av

areal

bygget

1451

467

100

517
3597
552
1299
6661

189
1625
152
446
2500

100
100
100
100
39

Arealmessige utfordringer
Det er ønskelig å finne gode arealmessige løsninger for de sentraladministrative avdelingene.
Det kan være effektiviserende å samle avdelingene i relativt kort avstand fra Museplass 1. I
Stein Rokkans hus er IT-avdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og noe av Studieadministrativ
avdeling. Transporttjenesten er flyttet til Stein Rokkans hus og det planlegges for at hele
Eiendomsavdelingen skal flytte dit.
Studentorganisasjoner

Det er mange studentorganisasjoner ved UiB. Studentorganisasjonene trenger hensiktsmessige
arealer for å drive sin virksomhet. Tabellen under viser det registrerte bruttoarealet som kan
knyttes til studentorganisasjonene. Arealbruken er vist per fakultet, sammen med arealbruk ved
Det akademiske kvarter, Studentsenteret og for andre paraplyorganisasjoner. Arealbruken ved
fakultetene utgjør 1486 kvm, mens organisasjonene har 5639 kvm til disposisjon.
Arealbruk studentorganisasjoner

Adresse

Fakultet/enhet

Sydnesplass 7 og 9
Magnus Lagabøtes plass 1

Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet

Allegt. 41 og 55, Thormøhlensgate 55
Årstadveien 17 og 21, J. Lies vei 67 og 91
Prof. Keysers gt 1 og Rosenberg gt. 35
Christies gate 12
Det akademiske kvarter
Nygårdsgaten 1B, Fosswinckels-gate 7,
Parkveien 1 o andre

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det psykologiske fakultet
UiB
UiB
SUM

Bruttoareal
342
191
221
777
50
9
3202
2437
7229

Reguleringsstatus og utbyggingspotensial for UiBs eiendommer
Det er innhentet bistand fra Rambøll for å utrede og beskrive reguleringsstatus, samt vurdere
utbyggingspotensial for et utvalg områder og eiendommer. Disse delområdene er betegnet som
Arstad, Nygårdshøyden syd og Nygårdshøyden nord. Arbeidene er utført i mai og juni 2010.
Som en del av analysen er planstatus for alle eiendommene gjennomgått og beskrevet. Det er
lagd en matriseoversikt med alle eiendommer og tilhørende plan- og vernestatus. I tråd med
St.prp.nr. 1 (2001-2002) er det utarbeidet Landsverneplan (LVP) for kunnskapsinstitusjonene,
med en helhetlig presentasjon av kulturhistoriske eiendommer og anlegg. I planen er 40% av
universitetets bygg foreslått vernet. Bygninger og anlegg som er omtalt i planen, skal behandles
som om formelt vern er i varetatt. Forvaltningsorgan for planens bygg og anlegg i verneklasse 1
er Riksantikvaren, for bygg og anlegg i verneklasse 2 er Bergen kommune forvaltningsorgan.
Det er ikke gitt spesifikasjon om konkret funksjonsinnhold eller program for tomtene/byggene.
Det er tatt utgangspunkt i å illustrere fleksible og generelle bygningsvolumer og -strukturer som
kan romme både undervisnings-, forsknings- eller administrasjonsfunksjoner.
Mulighetsstudien for enkeltområdene har konsentrert seg om en overordnet og generell
vurdering av potensialet for de aktuelle eiendommene, med en vurdering av hvor og hvordan en
økning av bygningsmasse på hver tomt kan være aktuelt, samt en overordnet vurdering av
kommunikasjon til og mellom byggene og deres respektive situasjon. Utbyggingsforslagene er
vurdert ut fra forholder seg til gjeldene reguleringsstatus for områdene/tomtene. Spesielt for
Årstadområdet vises noen "maksalternativer", som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan
for området.
Illustrasjonene til mulighetsstudiene er generelle og grove plan- og volumskisser som gir et
overordnet inntrykk av plassering, utbyggingsomfang og dimensjoner. Det er ikke tatt stilling til
konkret bygningsutforming og arkitektonisk uttrykk, og dette må derfor ikke tolkes inn i skissene
slik disse nå foreligger. I plangrepet for delområdene, er det forsøkt å forsterke sammenhengen
mellom enkeltbyggene i hver situasjon, slik at fakultetene får styrket identiteten til sine
kjerneområder, og at situasjonen med det får en logisk indre sammenheng som egne
kjerneområder. For å oppnå et samlende og felles identitet for delområdene, er det å opparbeide
utomhusarealene på en enhetlig måte viktig. Dette vil bidra til å binde sammen enkeltbyggene
og understreke romlige sammenhenger og kommunikasjonslinjer innenfor hver campus.
Nygårdshøyden
Universitetets eiendommer på Nygårdshøyden nord, midt og syd omfattes av kommunedelplan
Sentrum. Bare noen få av disse er i tillegg er regulert gjennom reguleringsplan. Det betyr at det
er kommunedelplanen som gir reguleringsmessige føringer for bruk av eiendommene. Ved
større endringer eller utbygging må det påregnes krav om utarbeiding av reguleringsplan.
De fleste eiendommene har arealbruksformål: Offentlig formål. Disse kan bare nyttes til formål
som universitetsformål, skole, museum, bydelshus og idrett. Noen eiendommer har
arealbruksformål: Blandet sentrumsformål, Disse kan nyttes tif en blanding av funksjoner; som
kontor, handel, service og boliger. Hovedprinsippet for funksjonsblandingen er publikumsrettede
funksjoner på gateplan, kontor i mellometasjene og boliger i de øverste etasjene.
De fleste eiendommene inngår i delområdet Engen, Nygårdshøyden og Møhlenpris, som har
restriksjoner for byggehøyde og bebygd areal.

Begrepet Spesialområde bevaring er en formell vernestatus etter plan- og bygningsloven, gitt
gjennom reguleringsplan. Begrepene Høy antikvarisk verdi, bebyggelse i verneverdig kulturmiljø
og verneverdig nyere arkitekturer hentet fra kommunedelplanen plankart 2 Byform —
Bebyggelse. Dette er ikke en formell vernestatus etter kulturminneloven eller plan- og
bygningsloven, men en vurdering av antikvarisk verdi, og må ses som retningsgivende.
Bestemmelser knyttet til antikvarisk verdi:
Bygninger med høy antikvarisk verdi/verneverdig nyere arkitektur
For bebyggelse som er angitt som bygning med høy antikvarisk verdi, verneverdige fasader
eller verneverdig nyere arkitektur, skal bygningenes egenart søkes bevart ved at gesimshøyde,
takform og viktige bygningsmessige detaljer opprettholdes eller tilbakeføres.
Bygninger i verneverdig kulturminnemiljø:
For bebyggelse innenfor områder angitt som verneverdig kulturturminnemiljø skal etablert
gesimshøyde og takform opprettholdes og endringer i form, volum, utseende, materialbruk,
dimensjon og farge være tilpasset det historiske miljø. Ved nybygg, tilbygg og ombygginger bør
moderne arkitektur av høy kvalitet utformes i samsvar med eksisterende omgivelser.
Situasjonsbeskrivelse Nygårdshøyden nord
Dokkeveien
Det humanistiske fakultet har mange av fagmiljø i området Sydneskvartalet/ Sydnesplassen. Det
er et restareal for mulig bebyggelse over det som nå er parkering i Vinjes gate. Tomten er godt
eksponert mot Byfjorden, og det er i dag to etasjer med parkeringskjeller med innkjøring fra
Dokkeveien til 1. plan.
I skissene er det lagt til grunn et ønske om å etablere mellomrommet mellom HF-bygget og
gamle Sydneshaugen skole som en kommunikasjonsakse som organiserer og binder HF
sammen til en enhet. Et nybygg vil komme i enden av denne aksen. Hovedinngang bør være en
tydelig og transparent del av bygget og bør henvende seg til Vinjes gate og Sydnesplassen.
Det kan tenkes en løsning med et bygningsvolum som legger seg mot kanten av det som i dag
er parkering. Det er skissert et bygningsvolum på ca 16m bredde som strekker seg mot nord,
langs Vinjes gate. For å opprettholde bevegelsen fra Sydnesplassen og videre mot
landskapsrommet mot Byfjorden forutsettes det en bred inngangssone med direkte nedtrapping
mot Dokkeveien. Slik gis det mulighet for god tilknytning til utviklingsområdet Dokken. Det
forutsettes at arealet som nå er parkeringskjeller kan disponeres til nybygg. Det gis rom mellom
HF-bygget og nybygg for lysinslipp. En annen arealressurs i området kan være å legge til noe
bygningsmasse innskutt i terrenget mellom HF-bygget og Sjøfartsmuseet, med indre
kommunikasjon til et overdekket atrium i HF-byggets kjerne. Den indre kommunikasjonen kan da
også føres vider til et evt. nybygg i Vinjesgate. Et nybygg her må ligge lavt (delvis under)
terrenget med hensyn til den verneverdige villaen mot vest. Samlet BRA for nybygg over 3
etasjer+ underetasje mot Dokkeveien: 3600 m2. Arealet inkluderer flate med åpning i form av
atrium eller lignende. P- areal kommer eventuelt i tillegg.
Området er i henhold til KDP Sentrum- Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utover dette
foreligger ingen reguleringsbestemmelser for området. Sydneshaugen skole er markert som
Bygning med høy antikvarisk verdi, ref. §4 Byform- bebyggelsen. Det må påregnes å utarbeides
reguleringsplan for nye tiltak i området.
Villaveien
Den aktuelle tomten ligger mellom Studentsenteret, Musehagen og Historisk museum.
Sveitservillaen på tomten er fra ca år 1900. Plassen sydvest for villaen ligger nå brakk og

gateløpet bærer noe preg av å være "bakside". En god disponering av denne tomten vurderes å
handle om arkitektonisk tilnærming til historisk miljø, vel så mye som effektiv arealutnyttelse.
I illustrasjonen er satt som en forutsetning at det eksisterende bygget, sveitservillaen, ikke rives
da den er definert som bebyggelse i verneverdig kulturmilje og er av en slik typologi som
definerer Nygårshøydens identitet. Bygningen er lite effektiv for administrasjonsvirksomhet, og
det blir spesielt viktig at et evt. nybygg kan løses godt på tross av lite areal og forløse evt.
forbedret potensiale i eksisterende bygg.
Det er illustrert et nytt bygningsvolum i direkte tilknytning til eksisterende bygg, men skiller den
nye bygningskroppen fra den gamle i forkant og definerer mellomrommet som ny inngangssone.
I byggets kjerne kan det være åpent opp over samtlige plan. Mellombygget distribuerer dagslys
og håndterer vertikalkommunikasjon i anlegget. Nybygget på 2 til 3 etasjer gir ca 1100m2 BRA,
ref. illustrasjon. I tillegg kommer areal i eksisterende bygg. Dersom eksisterende bygg rives og
det bygges nytt bygg på tomten, kan dette gi ca 3000 m2 BRA.
Området er i henhold til KDP Sentrum- Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utover dette
foreligger ingen regulering for området. Bygningen er markert som bebyggelse i et verneverdig
kulturmiljø, ikke bygning med høy antikvarisk verdi og tåler nok et slikt grep som foreslått.
Prof. Keysersgate
Plassen mellom Prof. Keysersgt. 1 og 5 er i dag ubebygd og ligger som en åpen bakgård
henvendt mot Prof. Keysersgate. Plassen brukes til innkjøring for varelevering, bosshåndtering
og noe parkering. Universitetet disponerer de tilstøtende byggene med adresse Prof Keysersgt.
1 og Christiesgt. 18. Et nybygg kan sluttes til begge disse byggene for å danne et større
sammenhengende bygningskompleks. Tilstøtende nabobygg med adresse Prof Keysersgt. 5
disponeres ikke av universitetet. Det vurderes likevel slik at det kan bygges tett opptil dette
bygget da tilstøtende gavlvegg ikke har noen vinduer eller andre åpninger mot plassen.
Det kan tenkes et planforslag med en bygningskropp som utfyller kvartalsstrukturen og tilslutter
seg Prof. Keysersgt. 1 og administrasjonsbygget i Christies gate. Ettersom gateløpet faller mot
SV- bygget, kan det vurderes en bygningskropp med 3-4 etasjer. Et indre gårdsrom kan være
åpent for lysinnslipp, eventuelt med et utbygd areal i 1. etg. Samlet BRA for nybygg over 4
etasjer kan være 2100 m2. Arealet inkluderer 1/2 etasje på nivå med Prof. Keysersgt. 1.
Området er i henhold til KDP Sentrum Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utnyttelse og
byggehøyde: Delområde Engen, Nygårdshøyden og Møhlenpris. Maks byggehøyde til gesims
15,5 m og til møne 21 m. Tak bør være saltak og takvinkel skal variere mellom 35 og 45 grader.
BYA maks 70 % Prof. Keysersgt. 1 ligger på samme GNR og BNR og er i KDP definert som
Bebyggelse i verneverdig kulturmiljø, ikke bygning med høy antikvarisk verdi og tåler trolig et
slikt grep som foreslått. Ref. §4 Byform- bebyggelsen. Det må påregnes å utarbeides
reguleringsplan for nye tiltak i området.
Situasjonsbeskrivelse Nygårdshøyden syd
Fysikkbygget
MN-fakultetets kjernebygg er plassert langs Allegaten, med Geofysen som endepunkt. Allegaten
55, Bjørn Trumpys hus krager ut over Allegaten og danner en forplass til Geofysen. Plassen
mellom Allegaten 55 og 66 har potensial for bedre utnyttelse.
Et nytt bygningsvolum på denne tomten bør ikke hindre sikt til Geofysen ytterligere i forhold til
dagens situasjon, men heller understreke aksen til Geofysen som et faglig og historisk

tyngdepunkt i enden av Allegaten. Det vil være fordelaktig om et nytt bygg på denne tomten kan
være med på å aktivisere plassen som del av et levende campusområde i sammenheng med
Realfagsbygget og Nygårdsparken.
Ved å legge til et volum parallelt med Allegaten og slutte den åpne strukturen i Fysikkbygget,
kan Allegaten 55 tilføres et volum på en enkel og rasjonell måte, som understreker retningen til
Geofysen og effektiviserer Fysikkbyggets arealer. Med en ny tillagt fløy er muligheten til stede
for å etablere et indre atrium med overlys i byggets kjerne. I 1. etasje foreslås noe inntrukket slik
at det dannes en arkadesituasjon langs Allegaten, i forlengelsen av de søylene som bærer
fysikkbyggets utkraging over Allegaten. I 1. etasje bør det programmeres inn publikumsvennlige
funksjoner for å aktivisere uterommet mot Teknobygget. Det er forbindelse til Teknobygget
gjennom kulvert under alleen. Som et verktøy for å forsterke sammenhengen mellom de ulike
byggene, foreslår vi å etablere ny inngang til fysikkbygget fra plassen mellom Realfagsbygget og
Fysikk- bygget. Her er det naturlig at sammenhengen med Nygårdsparken forsterkes, og at
plassen generelt opparbeides som et aktivert uterom. Samlet BRA for nybygg over 5 etasjer:
4300 m2. Arealet inkluderer dekker med åpning i form av atrium eller lignende.
Området er i henhold til KDP Sentrum- Arealdelen regulert til Offentlig formål. Utover dette er det
ingen reguleringsbestemmelser for området. De to villaene sydvest for Allegaten 55 er markert
som Bygninger med høy antikvarisk verdi, ref. §4 Byform- bebyggelsen. Det må påregnes å
utarbeides reguleringsplan for nye tiltak i området.
Årstadvollen
Universitetets eiendommer på Arstadvollen Gnr 163, bnr. 215, 224, 230 mfl. (Arstadveien 17-25)
omfattes av reguleringsplan 11230100, vedtatt 11.12.2006. Området er delt i tre felt, benevnt 01
(P-plass nord for Alrek), 02 (nye Odont.) og 03 (gamle odont.) —alle med formål Byggeområde
offentlig formål Universitetet. Tomtene har angitt utnytting TU på hhv. 180 %, 145 % og 120 %.
Det er angitt byggegrense og høyde (C+ 69/0+65) for felt 01 (se kart over tomter vedlegg 3).
Det medisinsk- og odontologiske fakultet disponerer relativt store arealer fordelt over tre
eiendommer på Arstad. Det er oppført et nytt odontologibygg. All aktivitet er flyttet fra
eksisterende bygg til nytt. I denne analysen er det illustrert ut forslag til tilbygg til eksisterende
odontologibygg, samt nybygg på det som nå utnyttes som parkeringsareal på Arstadveien 21.
Det vurderes som svært fordelaktig om de tre eiendommene og deres bygningsmasse
planlegges helhetlig, så det kan skapes en sammenhengende campusstruktur og skapes et
faglig og sosialt tyngdepunkt med identitet og nær relasjon til miljøet på Haukeland.
• Årstadveien 17
Det eksisterende odontologibygget har en bred bygningskropp (ca 20 m) som gir problematiske
dagslysforhold dypt i bygget ved bruk til generelle kontorer. En evt. påbygging bør gripe fatt i
denne problemstillingen for å muliggjøre en større fleksibilitet i hvordan bygget kan disponeres.
Det nye odontologibygget vil oppta det meste av disponibelt areal innenfor 02. Derfor er denne
tomten i forhold til kommunikasjon og sammenheng mellom nytt og gammelt odontologibygg.
Til eksisterende odontologibygg (felt 03) foreslås en ny fløy som løper parallelt med
eksisterende bygg og er adskilt fra det med en overbygget glassgård som vil fungere som
lyssjakt og som rommer felles-, kommunikasjons- og vrimleareal. Ny hovedinngang kan legges
til glassgården i byggets sydende. Det foreslås åpninger i dekkene i eksisterende bygg mot
glassgården, for bedre lysinnslipp til arbeidsarealene. For å bedre sammenhengen mellom
byggene foreslås det å etablere et torg/ forplass mellom nye og gamle odontologibygg som
felles møteplass/ forplass for brukerne av begge byggene.

Nytt tilbygg foreslås som et volum med 4 etasjer. Samlet BRA for nybygg over 4 etasjer: 7 100
m2. Arealet inkluderer åpning i dekker i form av atrium eller lignende. Dette gir et samlet
utnyttbart areal på dette feltet på ca 14 000 m2.
Årstadveien 21
Eiendommen Årstadveien 21 (felt 01) kan gi mulighet for en rekke løsninger, avhengig av bruk
og funksjon. Skissene forutsetter en utnyttelse som universitetsanlegg, men tomten kan ha
potensial for studentboliger, den ligger på nabotomt for eksisterende studentboliger Alrek.
Nærheten til Haukeland sykehus gjør tomten attraktiv for eventuelle eksterne aktører. Med en
utbygging med en lamellstruktur med to fløyer med lysgård mellom. Dette er et konsept som kan
fungere godt med tanke på fleksibel virksomhet og gir lysinnslipp dypt inn i en bred
bygningskropp som utnytter tomtens fulle bredde. Det indre atriet utnyttes til fellesfunksjoner,
kommunikasjon og vrimlearealer. Atriet med hovedinngang kan sammenkobles med 0.
Danielsens hus. Kommunikasjonsaksen kan videreføres mot nord, og slik etablere visuell og
funksjonell forbindelse videre til en plassdannelse mellom nye odontologibygg og 0. Danielsens
hus. Tomten stiger med om lag en etasjehøyde fra syd til nord, og det kan være naturlig med en
innkjøring til et. parkeringsplan fra syd. Det er vist en bygningskropp på 5 etasjer i vestre fløy
mot Alrek og en senket østre fløy på fire etasje for å nedskalere bygget mot nabobygg mot syd.
Samlet BRA for nybygg over 4/ 5 etasjer: 12 000 m2. Arealet inkluderer åpning i dekker i form av
atrium e.l. Eventuell P- etasje vil gi et tillegg på ca 2 700 BRA.
Vurderinger

og prioriteringer

lnfrastruktur av god kvalitet er en nødvendig forutsetning for å oppfylle ambisjonene for UiB som
et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet. Bygningsteknisk infrastruktur påvirker forskning,
undervisning og formidling. For å nå universitetets mål må det prioriteres å legge til rette for
universell utforming, godt vedlikeholdte bygninger og uteområder.
Ønsket er at oppsummeringen, kartleggingen, diskusjoner og planer kan legge grunnlag for
forvaltning og utvikling av arealer, vedlikehold og investeringer, samt utvikling fram mot 2020.
Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent
forskningsuniversitet gjennom følgende hovedmål:
Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens primæroppgaver
og fremmer, kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede.
UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som styrker fakultetenes kjerneområder
Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en del av
Bergen by.
For å nå disse målene må følgende områder gis særlig prioritet:
Reduksjon av vedlikeholdsetterslep
Økt arealeffektivisering
Tilpassing til nye arbeidsformer
Samlokalisering og styrking av fakultetenes kjerneområder
Tilrettelegge for sentraliserte funksjoner
Økt energieffektivisering
Bidra til byutvikling
Prioritering av nye byggeprosjekter

Reduksjon av vedlikeholdsetterslep
Universitetet eier om lag 300 000 kvadratmeter arealer og leier i tillegg om lag 72 000
kvadratmeter. Tilstandsvurderinger av disse arealene viser at en tiendedel (før det nye
odontologibygget sto ferdig) av bygningsmassen har en tilstandsgrad 3, i henhold til Norsk
Standard. Dette er bygg med meget omfattende rehabiliteringsbehov.
Bakgrunnen for etterslepet er at det over tid er blitt satt av for lite penger både fra departementet
og universitetet til vedlikehold. Et estimat viser at UiB mangler om lag 2,5 —3 milliarder kroner
for å kunne ta igjen etterslepet:
•
•
•
•
•

650 millioner kroner
500-600 millioner kroner
400-500 millioner kroner
200-300 millioner kroner
300-800 millioner kroner

Rehabilitering av Universitetsmuseet:
Renovering og oppgradering av Griegakademiet
Renovering av Realfagsbygget
Renovering og oppgradering av Geofysisk institutt
Øvrige rehabiliteringsprosjekt

Tabellen nedenfor viser noen prioriterte vedlikeholdstiltak:

Prioriterte tiltak b nin er
Sydneshaugen skole
Dragefjellet skole
Matematisk institutt
Realfa b
et
Læringssenter Realfagbygget
Bjørn Trumpys hus

Status
Gjennomføre årlige
op raderin er
Er prosjektert

Planlegging pågår
Prosjektering
åbe nt

Lauritz Meltzers hus
Overlege Danielsens Hus

Bak U. Phils hus

Prioriterte prosjekter
kommunikas'on
Låsbar sykkelparkering
Garderobeanlegg for
s klende

Merknad

2013
20142015

Innvendi oppussin
Nytt varme- og
ventilas.onsanle

2013-14
2014-16
20132015
2015
20142015
2016
20162017

N e kontorer

Fase I ferdigstilt

Molekylærbiologisk institutt
Bjørn Christiansens hus

Prioriterte tiltak utomhus
Allegaten

Tids
ramme

Status
Er delvis utbedret,
m e 'enstår
Er planlagt

Kostnadsramme

Status
Det finnes ved de fleste
enheter
Noe varierende situasjon
ved fakultetene

Behov for n tt ventilas.onsanle
Innvendi o
raderin
N tt lærin ssenter i 1. et
Solsk.ermin o kølin
Fasaderehabilitering og nytt
ventilas'onsanle

Tidsramme

Merknad

2014-1018
2014

Kostnads
ramme

Tids
ramme

Merknad

Det legges opp til et
anle
i hvert område

I de senere årene er det prioritert å øke driftsrammen til vedlikehold. Andelen tilenedomsformål i
budsjettet er økt fra 10 til 13 prosent, men utgjør likevel ikke mer enn 350 millioner kroner årlig.
Å ta vare på universitetets realkapital er viktig. Investering og vedlikehold av bygg er sentral del
av dette. Over tid er slike avsetninger økt mer enn lønns- og priskompensasjonen, og det er
gradvis allokert større del av budsjettet til dette formålet.
Med behovene for byggprosjekter, er det nødvendig med et kraftig løft for investeringer i en
periode fremover. Hvis universitetets prioritering ikke følges opp med økte overføringer fra
departementet vil vedlikeholdsetterslepet likevel vedvare i årene som kommer. Dette vil igjen
kunne gjøre det svært vanskelig å innfri kravene om fornyelse og kvalitet i forskningen og
utdanningen.
Viktige tiltak for å følge opp arbeidet med vedlikeholdsetterslep:
Fullføre arbeid med tilstandsvurderinger av universitetets bygg
Prioritere vedlikehold i universitets budsjett
Synliggjøre utfordringer knyttet til vedlikehold overfor bevilgende myndigheter
Økt arealeffektivisering
En viktig forutsetning for fornuftig ressursbruk av arealer er at arealutnyttelsen er godt tilpasset
virksomheten og måtene fakultetene og avdelingene har organisert virksomheten på. Samtidig
må bruk av arealressurser oppfattes som reelle beslutninger for alle beslutningstakere ved UiBs
enheter. Bruk av arealer skal inngå som en vurdering på linje med lønn, drift og investeringer der
enhetene avveier hvordan tilgjengelig ressurser best kan disponeres for å nå faglige mål.
Innføringen av ny ordning for internhusleie ved UiB 2011 har bidratt til en mer helhetlig
økonomistyring for UiB. Det vil bidra til å gi bedre balanse i ressursbruken mellom areal-, lønns-,
driftskostnader. Det er store variasjoner i muligheter for arealutnyttelse mellom byggene som
universitetet disponerer. Det er likevel av stor betydning at det er gode prosesser som sikrer
best mulig utnyttelse av arealer.
Viktige tiltak for å følge opp arbeidet med arealeffektivisering:
Sambruk av laboratorier på tvers av fagmiljø kan gi økt utnyttelsesgrad
Bruk av digitalisering for å redusere arealbruk til lager, arkiv og faglig virksomhet
Mer sesongmessig sambruk av arealer til studentarbeidsplasser og undervisningsrom
Prosesser for å sikre bedre totalutnyttelse av kapasitet på undetvisnings- og møterom
Arbeide for at gjennomsnittlig arealbruk per kontorarbeidsplass reduseres
Tilrettelegge bygg for mer effektiv arealutnyttelse og fleksible kontorløsninger der det
er hensiktsmessig i forhold til aktivitet.
Utvikle analysedata og planleggingsverktøy som er nødvendig for å kunne foreta
tilfredsstillende prioriteringer og beslutninger
Tilpassing til nye arbeidsformer
I de siste årene har det skjedd en vesentlig endring i arbeidsmåter både for studenter og
ansatte, både som resultat av både endringer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi som
gjør det mulig å arbeide uavhengig av sted og til større oppmerksomhet om gruppearbeid som
arbeidsform både i undervisning og forskning, og innenfor administrative oppgaver.
Digitaliseringen av utdannings- og forskningen får også konsekvenser for arealutforming og
arealbruk. For eksempel ved at digitale undervisningsopplegg vil stille nye krav til utforming av
undervisningsrom. Slike vurderinger må ses i sammenheng med prioriteringer som gjøres i
DigUiB-prosjektet med utprøving av digitalisering innenfor forskning og utdanning.

Disse endringene har fått konkrete konsekvenser for hvordan undervisningen blir lagt opp,
hvordan studentene gjennomfører sin studiehverdag og hvordan ansatte organiserer sitt arbeid.
I noen grad er dette fulgt opp med arealmessige tilpasninger, men de fleste av universitetets
bygg er i dag fortsatt ikke tilpasset krav til nye arbeidsformer. I mange tilfeller gir også de nye
arbeidsmåtene et potensial for mer arealeffektive løsninger og større fleksibilitet i bruk. Samtidig
må hensynet til universitetets egenart og mangfoldet i arbeidsoppgaver også veie tungt når en
vurderer hvilke tilpasninger av arealer som er hensiktsmessig til hvilke typer arbeidsprosesser.
Viktige tiltak for å følge opp tilpasning av nye arbeidsformer:
Større fleksibilitet i tilrettelegging av studentarbeidsplasser (lesesal, gruppearbeid)
Sambruk av arealer til studentarbeidsplasser og undervisningsrom
Utbygging av trådløst nett på hele universitetsområdet
Utvikle løsninger for undervisningsrom i samsvar med prioriteringer som gjøres i
DigUiB
Flere fleksible kontorløsninger som gir rom for større interaksjon, plass til arbeid i
grupper og rom for å gjøre arealmessige endringer i forhold til endring i aktivitet.
Samlokalisering og styrking av fakultetenes kjerneområder
Arbeidsgruppen som kommenterte utkastet til arealplan understreket behovet for å etablere
kjerneområder for fakultetenes virksomhet. Slike kjerneområder må gi fysisk nærhet mellom
kontorer, undervisningsrom, studentarbeidsplasser, bibliotek, spisesteder og vrimlearealer. På
denne måten skal studenter og ansatte oppleve et helhetlig studie- og arbeidsmiljø.
Skal det lykkes å videreutvikle slike kjerneområder må det legges opp til fortetting mellom ulike
aktiviteter og få mer samlokalisering. En fortetting står ikke i motsetning til å etablere åpne bygg
og arealer, men handler om å utnytte ineffektive arealer bedre enn i dag.
Viktige tiltak for å følge opp samlokalisering og utvikling av fakultetenes kjerneområder:
Utvikle en nærmere definisjon av hvilke funksjoner og aktiviteter som skal inngå i
fakultetene sine kjerneområder
Stimulere fakultetene til fortetting og samlokalisering der bygningsmassen gir
anledning til det.
Sikre at en fremtidig organisering i kjerneområder ikke går på bekostning av studentes
behov for fleksibilitet i studiehverdagen og samarbeid på tvers av fakultetene om
oppgaver og funksjoner.
Tilrettelegge for sentraliserte funksjoner
I forlengelsen av arbeidet med tilpasning av nye arbeidsformer, samlokalisering og styrking av
fakultetenes kjerneområder, er det også viktig å vurdere hvordan universitetet arealmessig
legger til rette for sentraliserte funksjoner. Dette kan være utadrettede funksjoner som mottak for
studenter og ansatte og kortsenter som stiller spesielle krav til både utforming og kompetanse.
Det kan være mer lukkede funksjoner som magasiner og arkiv som kan gi mer arealeffektive
løsninger dersom de håndteres sentralt. I sentraladministrasjonen er det utredet samarbeid om
servicesentre som også kan gi grunnlag for samlokalisering og mer arealeffektive løsninger
Viktige tiltak for å tilrettelegge for sentraliserte funksjoner:
Vurdere fremtidig organisering av sentrale funksjoner med vekt på muligheter for
samlokalisering og mer arealeffektive løsninger
Vurder behov for sentrale løsninger for magasin- og arkiv

Energieffektivisering
Et fremtidsrettet universitet betyr også et grønt universitet. Et grønt universitet medfører å
innrette alle bygg, arealer og alle aktiviteter med utgangspunkt i energisparing og lav
miljøbelastning. Reduksjon av energiforbruk er kanskje det viktigste miljestiltaketuniversitetet kan
arbeide med. Energiforbruket er en viktig kostnad, og avhengig av energipris går mellom 2,5 og
3 % av universitetets årlige budsjett til energikjøp. I løpet av 2012 ble hele bygningsmassen
energimerket, og det er oversikt over de viktigste ENØK-sparetiltakene i hvert bygg. I samme
periode er det etablert eget energiovervåkingssystem (E0S) for hvert enkelt bygg.
Viktige tiltak for å følge opp universitetets mål om 2 % gjennomsnittlig årlig reduksjon i
temperaturkorrigert energibruk blir:
Gjennomføre de ENØK- tiltakene som gir størst effekt
Videreføre arbeidet med egen ENØK-ansvarlig og følge opp etablerte system for
energiledelse
Løpende å vurdere bruk av ny teknologi knyttet til ENØK innenfor
varmepumpeløsninger, belysningsutstyr og styringssystemer
Bidra til god byutvikling
Siden etableringen av universitetet har det vært et nært samspill mellom byen og universitetet
om utvikling av arealer og byrom. Med sin størra4seog posisjoner det særlig viktig at
universitetet bidrar aktivt til byutvikling, både ved å sikre godt vedlikeholde bygninger og uterom,
en tydelig grønn profil og ved å åpne universitetet for omverden. Med en universitetsaula er av
særlig betydning for å ha en arena der også aktører utenfor universitetet kan bruke våre arealer
til viktige aktiviteter som vil styrke samspifiet mellom byen og universitetet.
Viktige tiltak for å bidra til god byutvikling:
Etablere en aula i museumsbygningen som blir en sentral møteplass for universitetet
og for byen
Sikre god byutvikling gjennom vedlikehold av bygninger og uteområder
Videreutvikle universitetet som grønt universitet
Prioritering

av byggeprosjekter

Som de fremgår av innspillene fra fakulteter og avdelinger til arealplanen, er det for en rekke
større byggeprosjekter, som rehabiliteringen av monumentalbygget Museplass 3, det gamle
odontologibygget, Nygård skole, Realfagbygget og bygging av teknologibygg. I perioden 2010 2017 er det planer for nesten 2 mrd. kroner til ulike byggprosjekter utenom den ventede
rehabiliteringen av Museplass 3. Mellom 2010-1012 er det iverksatt prosjekter for nesten 570
mill. kroner. Finansieringen av byggprosjektene kommer fra ulike kilder, tiltak finansiert utenfor
UiBs ramme av Statsbygg, tiltak i regi av eiendomsselskapene og tiltak over eget budsjett.
Universitetet har tiffatelse fra departementet til å benytte eiendomsselskapene til å planlegge for
en finansiering av arbeidet med rehabilitering av Nygård skole og bygging av et teknologibygg
gjennom lån, basert på garanti om at universitetet vil inngå langsiktige leieavtaler i bygningene.
Det vil gi kraftig økt husleie, men vil ikke kreve økt investeringsbudsjett. Nye investeringer må
også være basert på vurderinger av faglige behov i samsvar med universitetets strategi.
Universitetets eget investeringsbudsjett må dekke vesentlige kostnader i årene framover, for å
kunne ha god og tjenlig infrastruktur og for å opprettholde verdien av bygninger og utstyr.
fnvesteringsbudsjettet består av ffere deler, av den delen av investeringene som inngår i
Universitetsbudsjettet fra KD, ved salg av bygg og ved midlertidig ved forskuttering fra andre
deler av universitetsbudsjettet. Det økte investeringsbudsjettet og de økte innleieutgiftene vil
gjøre en økning i internhusleien utover lønns- og prisvekst nødvendig i årene som kommer.
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Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020
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Det humanistiske fakultet

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2008/7391-TRM

30.10.2013

Arealplan for UiB, kommentarer fra Det humanistiske fakultet
Utkast til plan for «forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot
2020» har vært sendt til institutter og sentre ved det humanistiske fakultet for kommentarer.
Utkastet har også vært behandlet i fakultetsstyret.
Innledningsvis i utkastet vises det til universitetets strategi der det blant annet går frem at
«Universitetet i Bergen vil ha høy kompetanse, godt samspill mellom faglige, administrative
og teknisk ansatte og effektive arbeidsprosesser for å nå universitetets felles mål».
Dette er en målsetning som HF stiller seg bak og som understreker viktigheten av at også
vårt fakultet får en hensiktsmessig kontorbygning som gjør det mulig for
fakultetsadministrasjonen å være plassert nærmere fagmiljøene. Dette kommer vi tilbake til
senere i dokumentet.

Kommentarer til enkelte punkter i utkastet:
Mål og prinsipper for arealbruk:
I utkastet går det frem at bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse universitetets
primæroppgaver og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede. UiB skal ha bygg
som er fleksible og fremtidsrettede. Dette er også et mål som fakultetet stiller seg bak. Den
største utfordringen for HF i så måte er Griegakademiets lokaler i Nygård skole. Det er ingen
tvil om at det er mye kreativitet og arbeidsglede blant studenter og ansatte ved
Griegakademiet, men arbeidsbetingelsene når det gjelder bygg og arealer er kritiske. Dette
omtaler vi senere i dokumentet.
Det humanistiske fakultet (s. 13)
Fakultetet har i tidligere utkast til arealplan kommet med innspill og prioriteringer. Vi ønsker å
utdype disse ytterligere:
Prioritet I
Rehabilitering og ombygging av Nygård Skole er fakultetets absolutt viktigste prioritering. I
mars 2013 ble skisseprosjektet for ombygging og rehabilitering presentert for
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universitetsledelsen og i juni 2013 ble det lagt frem en sak for universitetsstyret om status for
byggeprosjekter, forvaltning og utvikling av arealer. Styret ba om at universitetsledelsen går
videre med planene for ombygging av Nygård skole, særlig med ulike muligheter for
finansiering. Fakultetsledelsen understreker viktigheten av at dette blir satt i gang.
Forholdene ved Nygård skole er prekære både når det gjelder standard og plassbehov.
Griegakademiet er i dag spredt over 6 ulike steder noe som er svært uheldig for det faglige
samarbeidet. Fakultetet er i tillegg nødt til å leie kontor- og undervisningslokaler utenfor UiB
til fagmiljøet i musikkterapi.
I tillegg til den langsiktige planen for Nygård skole er det behov for å utarbeide en konkret,
forpliktende milepælsplan for kortsiktige tiltak for å bøte på den prekære situasjonen når det
gjelder plassbehov, vedlikehold, inneklima og universell utforming. Det vises for øvrig til
høringssvar fra Griegakademiet som er vedlagt.
Prioritet 2
Fakultetsadministrasjonen ved HF er den eneste administrasjonen som sitter igjen i Harald
Hårfagresgt. De andre fakultetene har etterhvert fått hensiktsmessige bygg i nærheten av
sine fagmiljøer. Dette er også en viktig målsetning for HF for å styrke samhandlingen mellom
faglig og administrativt tilsatte, men dette lar seg ikke realisere innenfor den bygningsmassen
vi i dag disponerer.
Fakultetets andre prioritering er derfor at det bygges en hensiktsmessig kontorbygning over
parkeringshuset i Dokkeveien, jf situasjonsbeskrivelsen i på s. 25. Dersom dette realiseres vil
vi kunne frigjøre de tre etasjene fakultetet i dag disponerer i Harald Hårfagresgt. 1, Fastings
Minde kan frigjøres og disponeres til andre formål, eventuelt også Villaveien la. I tillegg kan
det vurderes om noen av fagmiljøene som i dag er i Sydneskvartalet kan få plass i et slikt
bygg.
HF vil de neste årene arbeide for en styrket og bedre koordinert administrativ
forskningsstøtte. Et nybygg over parkeringshuset i Dokkeveien vil styrke mulighetene for
tverrfaglig forskning og skape et tettere samarbeid mellom faglig og administrativt ansatte.
Bygget vil også virke samlende på de ulike fagmiljøene ved fakultetet.
På kortere sikt ønsker vi at deler av fakultetsadministrasjonen flytter inn i HF-bygget for å få
en større nærhet til noen av fagmiljøene, men det vil være avhengig av en omdisponering av
de store arealene i første etasje som i dag disponeres av spesialsamlingene.
Prioritet 3
Fakultetets tredje prioritet er en fortsatt oppgradering av Sydneshaugen skole. Dette er et
flott bygg med mange muligheter. Flytting av fakultetets informasjonssenter fra
Sydneskvartalet til Sydneshaugen skole er under planlegging, noe som forhåpentligvis vil
føre til mer studentaktivitet i bygget og til at det blir arbeidsplasser for ansatte i bygget. Her
har vi en god prosess med eiendomsavdelingen.
Prioritet 4
Innvendig oppgradering av Fastings Minde er også en prioritet for fakultetet så lenge bygget
skal brukes til kontorformål. Bygget er svært nedslitt og lite egnet som kontorbygg, men er
ikke på listen over prioriterte vedlikeholdstiltak (s.29) og vi ber om dette blir tatt med her.
Dersom disse prioriteringene realiseres vil dette bety reduksjon av vedlikeholdsetterslep, økt
arealeffektivisering, bedre samlokalisering av fakultetets kjerneområder og tettere samarbeid
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mellom faglige og administrativt ansatte, økt energieffektivisering og ikke minst vil
rehabilitering av Nygård skole og nytt bygg på parkeringshuset bidra til byutvikling, jf. s. 28.

Andre forhold
Joacim Frielesgt 1 ligger innenfor fakultetets areal. Dette bygget vil vi frigjøre innen utgangen
av 2013 og lever tilbake til UiB. Bygget kan dermed disponeres til andre formål.
Fakultetet ønsker å samarbeide med UB om digitalisering av arkiv og samlinger, noe som
kan føre til mindre plassbehov på sikt.
Vi er spesielt bedt om å kommentere arealer som stilles til disposisjon for
studentorganisasjonene. Ved HF disponerer HSU kontorplasser i 4. etg på Sydneshaugen
skole. Tidsskriftene «Replikk» (Tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora) og
studentmagasinet «Atrium» disponerer også kontorarealer her. Samlet sett oppleves
arealene som tilstrekkelig, men det har vært behov for å gjøre noen justeringer mellom HSU
og tidsskriftene. I tillegg er den gamle kantinen i HF-bygget stilt til disposisjon som
studentklubb. Dette har vært en stor suksess og ført til en betydelig økning i
studentaktiviteter og engasjement.

Vennlig hilsen
Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør
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Referanse
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04.10.2013

Høringssvar; Forvaltning og utvikling av arealer og
universitetsområdene fram mot 2020
Arbeidsgruppen som leverte sin arealplan-rapport i januar 2012 foreslo følgende mål for
arbeidet:
«Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent
forskningsuniversitet gjennom følgende:
Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens
primæroppgaver og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede
U1Bskal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som bidrar til å styrke
fakultetenes kjerneområder
Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er
en del av Bergen by.»
Vi mener dette er gode mål for UiBs arealplanlegging, men kontrasten til vår virkelighet er
stor. Vi minner om den eksterne evalueringen av Griegakademiet fra januar 2011:
«Evalueringskomiteen betegner fasilitetene som instituttet rår over som svært
mangelfulle og med akutt behov for opprustning og oppgradering. Det at
virksomheten ikke er samlokalisert, vanskeliggjør også den faglige og sosiale
integreringen av fagpersoner og fagmiljø i instituttet. Det er komiteens klare
oppfatning at man vanskelig kan vente fem til ti år for å finne bedre løsninger for de
totale aktivitetene ved instituttet». (side 16)
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Vi har siden 2011 fått flere midlertidige lokaler. Det har minket presset noe, men på den
andre siden virker spredningen i 6 ulike bygninger fragmenterende. Situasjonen er derfor
svært problematisk for oss som helhet og for utøvermiljøet som holder til i Nygård skole helt
uholdbart, særlig med tanke på romknapphet, inneklimakvalitet og mangel på heis. På denne
bakgrunn må det sies at ingen av de mål som ble lagt til grunn i arealrapporten fra 2012 er
innfridd for Griegakademiet.
Vi vil likevel fremheve arbeidet med skisseprosjektet for et samlet Griegakademi i Nygård
skole som positivt. Vi minner om konklusjonen i av evalueringsrapporten: «Nygård skole
utgjør et stort potensial for instituttet og vil fullt ut disponert være en god arena for instituttets
virksomhet, internt og eksternt.» (side 16).
Vi viser også til konklusjonen i skisseprosjektet Nygård Skole:
«Mulighetsstudiet med skisseprosjekt viser at Nygård skole kan bygges om for å
skreddersy lokaler for Griegakademiets (GA) virksomhet. Imidlertid vil det ikke la seg
gjøre å innpasse hele GAs virksomhet i Nygård skole. Det er i denne sammenheng
lagt vekt på å konsentrere virksomhet med særlige krav til romutforming og
identitetsskapende funksjoner til Nygård skole.
Mulighetsstudiet med skisseprosjekt viser et behov for betydelig ombygging og
omgjøring av tilnærmet hele bygningsmassen, samt å tilføre nye arealer for
konsertsal og for teknisk rom.
Skisseprosjektet viser at GA vil kunne tilby meget gode fysiske rammer for både
lærere og studenter, samt danne rammer for et levende musikkmiljø som vil komme
byen og regionen til gode.
Oppdragets formål var å vurdere om Nygård skole er egnet for å innpasse
Griegakademiet i fremtiden. Prosjektets konklusjon er at dette vil la seg gjøre og vi
ser mulighetene for at Nygård skole i fremtiden vil danne hjertet i UiBs visjoner for
Griegakademiet og Musikkens hus. I tillegg vil det måtte tas i bruk omkringliggende
lokaler for deler av virksomheten, men dette forringer i liten grad rollen Nygård skole
kan få i en slik visjon. Skolens sentrale plassering i byen, nærheten til Grieghallen og
UiB generelt er alle viktige faktorer i at Nygård skole er meget godt egnet for GAs
virksomhet.
Prosjektet anbefaler følgelig at UiB går videre i arbeidet med Nygård skole.» (fra
sammendraget, side 2)
Vi forstår vurderingene i oppfølging av arealplanen dithen at det er vilje til å prioritere
arbeidet med Nygård skole og at UiB kan sette av tilstrekkelige ressurser til dette prosjektet.
Derfor ber vi om at det snarest settes i gang et forprosjekt basert på konklusjonene i
skisseprosjektet.
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Det vil ta tid å realisere prosjektet Nygård Skole, og det vil i mellomtiden være behov for
oppfølging og oppgraderinger i Lars Hilles gate 3. Vi ber derfor om at det utarbeides en
konkret milepelsplan for nødvendig oppfølging, vedlikehold og oppgradering de nærmeste
årene og at det stilles nødvendige ressurser til rådighet for å gjennomføre tiltakene. Vi anser
dette som helt nødvendig for å kunne opprettholde kreativitet og arbeidsglede hos våre
ansatte og studenter.

Vennlig hilsen
Frode Thorsen
instituttleder

Kjerstin Tønseth
administrasjonssjef
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Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram
mot 2020. Uttalelse fra Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.
Vi viser til invitasjon 09.09.13 om å gi uttalelse til planen for arealer og
universitetsområder fram mot 2020. Vedlagt følger SV-fakultetets uttalelse.
SV-fakultetets utarbeidet et forslag til høringsuttalelse som ble oversendt til
instituttene sammen med arealplanen. Instituttene hadde ikke merknader til
fakultetets forslag til uttalelse.
Studentutvalget ble invitert til å avgi egen uttalelse. Studentutvalget meldte 24.10 at
de ikke hadde merknader til arealplanen.

Med vennlig hilsen
Lise Gundersen
fakultetsdirektør

Kari Fuglseth
ass. fakultetsdirektør
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Uttalelse fra Det samfunnsvitenskapelige
Overordnede

fakultet.

mål og vurderinger

Planen for universitetets utvikling av arealer og universitetsområder fram mot 2020 gir en
grundig beskrivelse av universitetets samlede arealsituasjon med historikk og beskrivelser av
muligheter for utvikling av nye bygg. Planen setter følgende mål for universitetets framtidige
arealutvikling:
«Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent
forskningsuniversitet gjennom følgende hovedmål:
Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens
primæroppgaver og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede.
111,6
skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som bidrar til å styrke fakultetenes
kjerneområder.
Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en del
av Bergen by.»
SV-fakultetet gir tilslutning til de overordnede målene og prinsippene for arbeidet med
utvikling av arealer. Fakultetet har særskilte mål for vår arealforvaltning; det er effektiv
arealutnyttelse, jevnlig vedlikehold og utvikling av bygningsmassen for å unngå skader og
slitasje, og fokus på universell utforming og tilrettelegging for tidsriktige arbeidsplasser og
studentarbeidsplasser.
Forsknings-, utdannings- og formidlingsvirksomhet setter stadig sterkere krav til ulike former
for samarbeid internt i fagmiljøene og på tvers av fag og instituttgrenser. Utviklingen krever
infrastruktur og arealer som fremmer kommunikasjon, ivaretar møteplasser og gir rom for nye
arbeidsformer. Universitetets mål om å være et internasjonalt anerkjent universitet tilsier at
bygg og infrastruktur tilrettelegger for et aktivt internasjonalt samarbeid og utveksling.
Fasiliteter for mottak og opphold for internasjonale gjester, samarbeidspartnere og ansatte
bør videreutvikles. Boligtilbud til utenlandske samarbeidspartnere er blant annet sterkt
etterspurt. Konkret vil vi nevne at flere institutter har svært uheldige erfaringer med tilbudet i
Villaveien på grunn av narkotikamiljøet i området.
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En rekke av universitetets bygg er i dag konsentrert i områder for hvert fakultet i form av
mindre campusområder. SV-fakultetet erfarer at en slik konsentrasjon av bygg stimulerer til
god kontakt mellom ulike grupper ansatte og mellom ansatte og studenter i våre fag. Tilgang
til bibliotek, kantine og studentarbeidsplasser er svært viktig for å skape møteplasser på
tvers av de ulike gruppene. Vi gir vår tilslutning til at den framtidige arealutviklingen fortsetter
å ivareta campusområdene med konsentrasjon av fakultetenes kjerneaktivitet. Vår erfaring er
at en slik organisering styrker studentenes og de ansattes opplevelse av tilhørighet, faglig
utveksling og sosial kontakt. Og det bidrar til at fakultetene tar et ansvar for oppfølging av
bygningsmassen som har tilknytning til fakultetsområdet.
Planen foreslår at hvert fakultet bør ha konkrete arealer som er faglige og sosiale
knutepunkter. Studentene ved vårt fakultet har etterspurt slike arealer, men fakultetet har
ikke funnet rom med tilstrekkelig størrelse som også ivaretar sikkerhet og hensyn til
arbeidsplasser. Det er imidlertid inngått avtaler med SIB for lån av kantinen i Lauritz Meltzers
hus til slike formål. Det er også blitt bedre tilgang for ulike studentgrupper i Det akademiske
kvarter som har nær beliggenhet til vår del av campus. For de ansatte er det i dag ikke
særskilte arealer avsatt til sosiale møteplasser utover instituttenes møterom. En slik
møteplass kunne gjerne vært etablert for å bidra til kontakt også på tvers av
fakultetsgrensene.

Tiltaksområder
SV-Fakultetet gir tilslutning til områdene universitetet vil prioritere for å nå overordnede mål:
Reduksjon av vedlikeholdsetterslep
Økt arealeffektivisering
Tilpasning til nye arbeidsformer samlokalisering og styrking av fakultetenes
kjerneområder
Tilrettelegge for sentraliserte funksjoner
Økt energieffektivisering
Bidra til byutvikling
Prioritere nye bygg.
I det følgende gir vi noen kommentarer til enkelte av disse tiltakene:
Reduksjon av vedlikeholdsetterslep
Planen framhever at universitetet vil tilrettelegge bruken av bygg og utendørsarealer, men at
det er ressurskrevende å opprettholde et tilstrekkelig vedlikehold. Det kan være komplisert å
definere kriterier for ønsket vedlikeholdsstandard. Fakultetet ser positivt på at det fullføres
tilstandsvurderinger av universitetets bygg, og at vedlikehold gis prioritet i universitetets
budsjett. Vi har forståelse for at det er krevende for universitetets eiendomsforvaltning å
holde et tilfredsstillende nivå for drift, vedlikehold og rehabilitering av en svært sammensatt
bygningsmasse. Brukernes erfaringer og observasjoner gjennom den daglige bruken av
bygningsmassen er en viktig informasjonskilde for å fange opp forhold som bør utbedres. Vår
vurdering er at informasjonsflyten på feltet kan profesjonaliseres ytterligere slik at det også er
gode kanaler for tilbakemeldinger om hvilke tiltak som vil bli satt i verk. Dette er etterspurt av
våre fagmiljø. Gode systemer for kommunikasjon på feltet vil effektivisere organisasjonens
ressursbruk knyttet til rapportering og oppfølging av nødvendige vedlikeholdstiltak.
Økt arealeffektivisering og fleksibel utnyttelse av arealer
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Fakultetets eksternt finansierte virksomhet er fordoblet siden 2007. Antall stipendiater og
vitenskapelig ansatte er økt, og arealsituasjonen er under press ved flere av våre institutter.
Kostnader ved arealutvidelser kan samtidig gå på bekostning av ressurser til våre
primæroppgaver og må vurderes grundig. Ressurser til arealer må vurderes på linje med
prioritering av ressurser til stillinger, drift og investeringer til faglige formål. I SV -fakultetets
situasjon er tiltak for arealeffektivisering prioritert, og vi støtter de tiltak som planen angir:
Mer sesongmessig bruk av arealer til studentarbeidsplasser og undervisningsrom
Prosesser for å bedre totalutnyttelse av kapasitet på undervisnings- og møterom
Sambruk av arealer til studentarbeidsplasser og undervisningsrom
Redusere gjennomsnittlig arealbruk per kontorarbeidsplass der dette er
hensiktsmessig, og stimulere til fortetting der bygningsmassen tillater dette.
Arealeffektivisering er krevende tiltak å gjennomføre i SV-fakultetets bygg, og vi er avhengig
av god prosjektering, planlegging og organisering. Det er viktig at Eiendomsavdelingen har
tilstrekkelig kapasitet til å følge opp fakultetene slik at prosjekter kan gjennomføres og
finansieres i tråd med fakultetenes planer. Dette er viktig for å sikre god brukermedvirkning
og for å gjennomføre effektive prosesser med minst mulig ulemper for faglig virksomhet. I
dagens situasjon får fakultetene først tilbakemelding på budsjettinnspill til eiendomstiltak
rundt 1. halvår. Dette oppleves som sent i forhold til å ivareta god ressursutnyttelse og god
planlegging av tiltak. Fakultetet vil be om at disse prosessene i større grad faller sammen
med den øvrige budsjettprosessen slik at innvilgede tiltak er klart ved årets start når den
øvrige aktiviteten budsjetteres.
Fleksibel utnyttelse av arealene med sambruk av arealer til studentarbeidsplasser og
undervisningsrom er et viktig prinsipp som framholdes for å gi tilpasning til nye
arbeidsformer. I dagens husleieordning skilles det mellom undervisningsrom med betaling
etter forbruk og fakultetenes egne gruppe/møterom. En del av undervisningsrommene blir
ikke fullt utnyttet til undervisning, og det er ønskelig for studentene å anvende slike rom til
kollokvier og gruppearbeid. Det oppleves ikke hensiktsmessig for studentene å reservere
rommene i forkant, men det er ønskelig at slike rom kan anvendes mer fleksibelt til
studentsamarbeid når det finnes ledig kapasitet. Fakultetet vil be om at det utarbeides
løsninger for dette som ivaretar fleksibel arealutnyttelse og gode arbeidsvilkår for
studentene. Vi er i dialog med Eiendomsavdelingen for å komme fram til slike løsninger for
enkelte rom i Ulrike Pihls hus.

Energieffektivisering
Universitetets samlede energikostnader er vesentlige og det bør iverksettes ytterligere tiltak
for energieffektivisering. Det gis støtte til planens mål om 2 % reduksjon av forbruk for
universitetet samlet. I dagens husleiemodell blir universitetets totale energikostnader fordelt
ut til alle enheter. På grunnlag av energisertifisering av byggene er det også mulig å få
oversikt over energisparetiltak per eiendom. For å stimulere bedre til redusert forbruk bør
fakultetene belastes med kostnader etter faktisk bruk. Det bør utredes om husleiemodellen
kan justeres slik at dette kan ivaretas. Belastning etter faktisk forbruk kan også stimulere
enhetene til å foreta investeringer som bidrar til energieffektivisering.

Prioritering av byggeprosjekter
I planen gis det en oversikt over noen prioriterte vedlikeholdstiltak. Fakultetet merker seg at
Eiendomsavdelingen vil arbeide med oppdateringer av data parallelt med høringsprosessen.
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Oversikten over prioriterte tiltak er slik vi forstår det ikke helt oppdatert. Vi vil understreke at
SV-fakultetet har tre særlige utfordringer når det gjelder vår bygningsmasse, jfr
budsjettinnspill for 2014, sak 13/59:
Utskifting/reperasjon av vinduer og utbedring av ventilasjonsanlegg i Lauritz Meltzers
hus. Tilstanden for vinduene og fasaden er fortsatt under utredning av
Eiendomsavdelingen, og fakultetet ber om at prosessen framskyndes slik at
arbeidene for utbedring kommer i gang. To av fakultetets institutter er også delvis
uten fungerende ventilasjonsanlegg da det igjen har oppstått tekniske problemer med
anlegget. I byggets 8. etasje er det særskilte utfordringer med temperaturregulering
da denne etasjen er svært dårlig isolert. Dette gir store utfordringer nå som vinduene i
bygget er stengt etter det dramatiske uhellet som oppstod på forsommeren. Vi ber om
at denne saken gis høy prioritet.
Sofie Lindstrøms hus trenger omfattende rehabilitering for å ivareta bygg og,sikre
tilfredsstillende arbeidsmiljø for studenter og stipendiater. Vi ber om at prosjektering
av arbeidet kan starte i 2014.
I Rosenberggaten 39 er det fortsatt en rekke kontorer der det ikke er mulig å åpne
vinduene. Saken er påpekt over lang tid og fakultetet har gitt signaler om å
delfinansiere tiltak for utbedring. Vi ber om en snarlig prosjektering og plan for
arbeidet.
Vi merker oss at bakplassen mellom Musplass og Ulrike Pihl er planlagt gjennomført i 2014.
Det er meget positivt. Mange av våre ansatte etterspør blant annet en sikrere
sykkelparkering. Fakultetet har selv investert i dusjfasiliteter i Lauritz Meltzers hus.

Nybygg

Fakultetet planlegger som kjent deltakelse i medieklyngen, Media City Bergen, hvor deler av
Institutt for informasjons- og medievitenskap vil plassere sine praktisk orienterte
utdanningstilbud og forskningsaktivitet. Arealene er planlagt ferdigstilt for innflytting i
2016/17. Satsingen vil sikre fagmiljøet tilgang til mediebransjens nyeste teknologi og
kompetanse. Det planlegges for et areal på om lag 2000 kvm hvor halvparten vil dekke
funksjoner som i dag er plassert i Lauritz Meltzers hus og Stein Rokkans hus og halvparten
vil dekke en planlagt ekspansjon for instituttets aktivitet. Det planlegges å opprette 3 nye
studietilbud på lavere grad og 1 nytt tilbud på mastergrad som del av denne faglige
satsingen. Fakultetsstyret vedtok deltakelse i medieklyngen på møte 29.10.13, sak 65/13.
Oppsummering

Fakultetet stiller seg positiv til hovedmålene og de prioriterte tiltaksområdene i universitetets
plan for arealer og universitetsområder fram mot 2020. For å oppnå målsettingene i planen
er det viktig at det legges opp til gode planprosesser i et nært samarbeid med fakultetene.
Modellene for arealforvaltning og økonomi må også ivareta målet om fleksibel og effektiv
arealutnyttelse. Ressurser til arealer må prioriteres og ses i sammenheng med de samlede
ressursene til faglig virksomhet, og husleieordningen må også ivareta en god service og
oppfølging av fakultetene som interne leietakere.

Lise Gundersen
fakultetsdirektør

Kari Fuglseth
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Arealplan for UiB - Kommentarer fra Det psykologiske fakultet
Det vises til utkastet «Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot
2020». Saken har vært til høring på instituttene og i Studentutvalget ved fakultetet.
nnspillene er integrert i fakultetets uttalelse. Saken har også vært til orientering i
fakultetsstyret.
Det psykologiske fakultet vil knytte følgende kommentarer til utkastet til arealplan for UiB:
Fakultetets samfunnsoppdrag og forventet utvikling mot 2020
Det psykologiske fakultet er et breddefakultet med fem instituttmiljøer som forvalter
studieprogram og forskningsområder av stor samfunnsmessig relevans. Samtidig er
fakultetet et av de fakultetene med flest søkere per studieplass. Fakultetets studieprogram
innen helsefremmende arbeid, barnevern, helsefag —logopedi og profesjonsstudiet i
psykologi representerer områder der en kan forvente økt behov for kompetanse i årene
fremover. De senere år har det for eksempel vært bred enighet om at det er et økende behov
for lett tilgjengelige behandlingstilbud, såkalte «lavterskeltjenester», for lettere psykiske
lidelser som bl.a. angst og depresjon. Forebyggende helsearbeid, kompetanseoppbygging i
barnevernet og spesialiserte tjenester for barn og unge med lærevansker (eks. logopedi) vil
være etterspurt. Fakultet forvalter i tillegg studier innenfor pedagogikk og lærerutdanning. Fra
sentrale myndigheters side legges det vekt på økt satsning på etter- og videreutdanning av
lærere, samt utvikling av femårige utdanningsløp for ansatte i skolen. Alt dette tilsier at vi bør
planlegge for økte studenttall på fakultetets studieprogrammer.
Fakultetets lokalisering i dag
Fakultetet er i dag spredt på tre ulike bygninger hvor Christies gate 12 og 13 utgjør sentrums
campus og BB-bygget utgjør fakultetets tilknytning til Arstadvollen «Helsecampus». Den
nåværende bygningsmassen er sterkt begrensende for videre vekst og utvikling av fakultetet
fremover mot 2020. Universitetet i Bergen bør legge vekt på å kunne fremme
forskningsbasert kunnskap som understøtter uttalte politiske målsettinger om økt satsning på
forebyggende helse, behandling av psykiske lidelser, eldre-psykologi og skolesektoren.
Fakultetet ser behov for at det i løpet av 2014 igangsettes et arbeid med konseptstudie av
alternative løsninger for tidsmessig nybygg.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Christiesgate 12 («Trygdekassebygget»)
Fakultetet ønsker å beholde Christies gate 12 i overskuelig fremtid. Bygningen har en sentral
plassering i bybildet, universell utforming og vil med planlagt oppgradering av
undervisningsrom/auditorier og nytt læringssenter i 2014 utgjøre en tidsmessig bygning i
2020. Fra sommeren 2014 vil det frigjøres ca. 700 m2med areal i 1. etg. etter SiB.
Studentarbeidsplasser
Da fakultetenes grunnleieareal ble bestemt i 2009 ble kostnader for areal til
studentarbeidsplasser kompensert for og lagt inn i grunnbevilgningene for hvert fakultet. Det
psykologiske fakultet hadde da et betydelig lavere areal per student enn alle andre fakultet
på UiB, og en ventet fortsatt på avklaring i forhold til å få tilbake SiB-arealet til UiB. Det ble
diskutert både kortsiktige og langsiktige løsninger for å bedre tilgangen til
studentarbeidsplasser ved fakultetet, men fakultetet ønsket å avvente og få en god langsiktig
løsning for studentene med ombygging av SiBs leieareal i C12. I styringsdialogene sentralt
med universitetsledelsen ble det avklart at fakultetet ikke skulle belastes ekstra for å oppnå
samme arealnivå til studentarbeidsplasser som de andre fakultetene hadde ved oppstart av
arealplan og fastsetting av internhusleie. Det er en viktig forutsetning for fakultetet at dette
etterfølges når en endelig kan få til gode, fagnære studentarbeidsplasser for fakultetets
mange studenter.
I juni 2013 leverte en komM oppnevnt av Det psykologiske fakultet i samarbeid med
Eiendomsavdeling sin rapport om forslag til ny arealbruk i Christies gate 12. Komiteens
hovedfokus har primært vært å skape flere og bedre arbeidsplasser for studentene, og
fakultetet har støttet komiteen i dens vektlegging av et bedre læringsmiljø for studentene.
Når det gjelder ombyggingen av C12, ønsker fakultetet å skape ulike typer
studentarbeidsplasser i form av tradisjonelle lesesalsplasser og studentarbeidsplasser som
oppfordrer til arbeid i større eller mindre grupper, både mer skjermede grupperom og mer
åpne «lesetorg». Fakultetet ønsker også å se på utformingen av undervisningsrommene slik
at de er tilpasset digitale undervisningsopplegg. I tillegg ser fakultetet verdien av nærhet til
både biblioteket som læringsarena og kantinen som et sosialt møtepunkt. Fakultetet visjoner
for C12 stemmer overens med det som er skrevet om samlokalisering og styrking av
fakultetets kjerneområder. I utkastet til arealplan står det at slike kjerneområder «må gi fysisk
nærhet mellom kontorer, undervisningsrom, studentarbeidsplasser, bibliotek, spisesteder og
vrimlearealer. På denne måten skal studenter og ansatte oppleve et helhetlig studie- og
arbeidsmiljø.» (s. 31).
Klinikkdrift
Tre av fakultetets undervisningsklinikker er i dag lokalisert til C12. Det er flere arealmessige
utfordringer med hensyn til klinikkdriften i C12, blant annet utfordringer med tilfredsstillende
pasientinngang/ ventearealer. Det er begrensninger i antall behandlingsrom og
kjernefasiliteter for klinikkdrift, herunder kontorplass til klinikkveiledere og studenter. Institutt
for klinisk psykologi har kommentert at de ser utfordringer med videre ekspansjon i forhold til
økte studenttall hvis det ikke gjøres noe med bygningsmassen. De peker blant annet på
behov for ombygging av auditorier og undervisningsrom for å møte fremtidige krav til økt
kapasitet.
Studentarealer
Når det gjelder arealer som disponeres av studentorganisasjonene, viser utkastet til
arealplanen at vi er det fakultetet med minst areal, de 9 m2tilsvarer Studentutvalget sitt
kontor i 012. Studentene ved fakultetet har i flere sammenhenger ytret ønske om et uformelt
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samlingssted til fagnære, sosiale aktiviteter. Fakultetet vil derfor at det ses på mulighetene
for å bruke noe areal til denne typen studentaktiviteter ved en eventuell ombygging av
Christies gate 12.

Ekstern kursvirksomhet
Flere av undervisningslokalene i C12 har i mange år vært benyttet til kursvirksomhet av
eksterne organisasjoner, blant annet Folkeuniversitetet, og også utover vanlig åpningstider
på kveldstid og i helger. Da C12 har åpent atrium i inngangspartiet, åpne trapperom og
tilganger oppover i bygget, samt flere poliklinikker, er dette bygget lite egnet for slik kurs- og
foredragsvirksomhet uten ekstra vakt- og tilgangskontroll. Det er ønskelig at UiB ser på
andre egnede felles lokaler der det er mulig å enkelt ivareta tilsyn for slik ekstern
leievirksomhet.

Christiesgate 13 frVektertorget»)
Fakultetet disponerer i dag deler av 013, Vektertorget. Selv om bygningen har sentral
plassering er den ikke planlagt og utformet for undervisningsformål. Bygningen er
uoversiktlig med flere hel- og halvplan, samt næringsvirksomhet i deler av lokalene. Det har
blitt påpekt problemer med ventilasjon og inneklima, samt tilgjengelighet.
Undervisningsrommene i 013 har begrenset kapasitet og deler av undervisningen må derfor
legges til andre bygg på campus.

BB-Bygget frHelsecampus»)
Fakultetet disponerer i dag to etasjer i BB-bygget. Her inngår undervisningslokaler og
laboratorier til undervisning i biologisk psykologi/ neuroscience, helsefag —logopedi og
fakultetets fjerde undervisningsklinikk «Nevropsykologisk poliklinikk». Kapasiteten i BBbygget er presset og fakultetet har utnyttet sine arealer fullt ut. Neuroscience er et
forskningsområde i vekst og sterk utvikling der fakultetet har nært samarbeid med MOF
gjennom SFF, EU-prosjekter og felles forskerskole. Fra våren 2014 vil en i tillegg prøve ut en
modell der et lite antall studenter gjennomfører masterprogram innen neuroscience med
sikte på å styrke rekrutteringen til forskning på dette fagområdet.
Fakultetets arealbehov mot 2020
Nybygg og infrastruktur er langsiktige og krevende prosesser. Fakultetet ønsker derfor å
melde inn behov for en konseptstudie i tråd med arealplanens ideer om samlokalisering og
styrking av fakultetenes kjerneområder. Dette støttes også av studentene, som stiller seg
positive til å utrede fremtidige arealmessige behov.
Det psykologiske fakultet er et breddefakultet med nærhet til en rekke av de øvrige
fakultetene. Det er derfor en rekke gode grunner til å beholde 012 som nå planlegges
opprustet og fornyet med tidsmessige studentarealer. Av de to sentrumsnære bygningene
fremstår C13 som den minst hensiktsmessige bygningen på lengre sikt. Fakultetets
lokaliteter i BB-bygget er tidsmessige og godt tilpasset dagens drift. Lokalitetene er imidlertid
fullt utnyttet og begrenser videre utvikling og ekspansjon innen forskning og utdanning. En
mulighet for ytterligere ekspansjon og sterkere samhandling med MOF vil være å realisere
muligheten for ytterligere påbygging av BB-bygget med inntil to nye etasjer slik det foreligger
godkjenning for. Alternativt kan det være aktuelt å vurdere nybygg på Årstadvollen som del
av en større «helsecampus» der flere av fakultetets kjernefunksjoner kan integreres og hvor
en også kan tenke seg en felles og tidsmessig lokalisering av undervisningsklinikkene i
klinisk psykologi og nevropsykologi. Dersom det blir aktuelt å samle fakultetets virksomhet i
to bygg har HEMIL-senteret meldt tilbake at de fortsatt ønsker en sentrumsnær lokalisering,
som vil fasilitere samarbeid med relevante fagmiljøer. Når det gjelder instituttenes tilgang til
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administrative støttefunksjoner, ser fakultetet for seg en mer hensiktsmessig organisering
med færre bygg enn i dag.
Oppsummering

—fakultetets

anbefalinger

Fakultetet ønsker å utrede muligheten for å samle forsknings- og undervisningsvirksomheten
i to bygg eller campus:
Den planlagte ombyggingen av Christies gate 12, med nye arealer til
studentarbeidsplasser og hensiktsmessige undervisningsrom, vil gjøre bygget tjenlig
som bycampus.
En konseptstudie vil se på muligheten for å samle klinikknær virksomhet på
Arstadvollen, og samtidig fase ut Christies gate 13 (vektertorget).

Vennlig hilsen
Jarle Eid
dekan

Ove Borge
fung. fakultetsdirektør
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Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene
fakultet
uttalelse fra Det medisinsk-odontologiske

fram mot 2020 -

Det vises til brev datert 9.9.2013 hvor det inviteres til kommentarer til planen "Forvaltning og
utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020".
Planen gir en grundig beskrivelse av UiBs arealsituasjon med historikk og beskrivelse av
muligheter for utvikling av bygg og setter følgende mål for framtidig arealutvikling:
«Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent
forskningsuniversitet gjennom følgende hovedmål:
Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens
primæroppgaver
og fremmer, kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede.
UiB skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som styrker fakultetenes
kjerneområder
Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en
del av Bergen by.»
Fakultetet gir sin tilslutning til overordnede mål og prinsipper for arbeidet med forvaltning og
utvikling av arealene, samt planens overordnede tiltak for å nå disse målene.

Fakultetets planer fram mot 2020
Kvalitet innen forskning og undervisning setter økte krav til arealer som kan bidra til å
fremme gode vilkår for primæroppgavene og som fremmer gode arbeids- og utviklingsbetingelser for alle ansatte. Arealene må være fleksible og gi muligheter for god og framtidsrettet infrastruktur for å rekruttere de beste forskerne og gjøre fakultetet til en attraktiv
samarbeidspartner internasjonalt.
Det er videre helt nødvendig at fakultetet til enhver tid har tilpassede arealer som kan ivareta
behov knyttet til avansert laboratorieforskning, drift av forskningsutstyr, bl.a. organisert i
kjernefasiliteter, en internasjonalt akkreditert dyreavdeling, samt større og mindre registre og
biobanker. Det må også legges til rette for at nye senterdannelser, f.eks. Sentre for
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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fremragende forskning (SFF) og KG Jebsen-sentre, får tjenlige arealer. I tråd med fakultetets
strategi, vil det være et mål å utvikle arealer som kan ta opp i seg behovet for samarbeid på
tvers av forskningsgrupper, fakulteter og andre institusjoner. Videre er tilgang på nye arealer
i Haukelandsområdet viktig, og god dialog mellom UiB og Haukeland universitetssykehus
ved felles arealplanlegging helt avgjørende. Det vil videre være et mål for fakultetet å
planlegge utvikling av arealer på en slik måte at det sikres god driftsøkonomi og at utleie til
eksterne samarbeidspartnere tas med i fremtidige planer.
Fakultetet vil i tiden fremover også prioritere å styrke forskningsmiljøenes innovasjonsvirksomhet og mener det er avgjørende at det i samarbeid med andre deler av UiB legges til
rette for inkubatorvirksomhet i nærhet til våre forskningsmiljøer. Bl.a. har fakultetets
grupperinger i den pågående søknadsrunden til Forskningsrådet utlysning av sentre for
forskningsdrevet innovasjon (SFI) kompetanse og behov som fakultetet ønsker å utvikle i en
forskningspark på Arstadvollen.
I tillegg må det være tilpassede og store nok auditorier og undervisningsarealer for å
rekruttere dyktige og motiverte studenter innen fakultetets mange fagområder.

Kommentarer til forslag til vurderinger og prioriteringer
Planen redegjør for kjernebygg og andre arealer, samt fakultetets arealmessige utfordringer.
Vi vil som innspill til UiBs plan for forvaltning og utvikling av arealer fram mot 2020 fokusere
på følgende utfordringer:
Arealer til Sentre for fremragende forskning
Rehabilitering av gammelt odontologibygg (GOB)
Nybygg på Arstadvollen på P-plass foran Alrek.
Utbygging av Bygg for biologiske basalfag med nye etasjer (BBB)
Ombygging/rehabilitering av Overlege Danielsens hus (ODH)
Ferdigstilling av Armauer Hansens Hus (AHH)
Barne- og ungdomssenteret (BUSP) som bygges i regi av Helse Bergen

Arealer til sentre for fremragende forskning
Det vises til UiBs allokering av midler til hensiktsmessige arealer for de to eksisterende
sentre for fremragende forskning (CCBIO og CISMAC). Fakultetet imøteser ferdigstilling av
arealene så snart som mulig.

Gammelt odontologibygg
Fakultetet anser det som svært viktig at UiB nå igangsetter planer for rehabilitering av GOB,
Arstadveien 17. UiBs leieavtale med Entra for Kalfarveien 31 utløper 2015, og Institutt for
global helse og samfunnsmedisin, Folkehelseinstituttet, Medisinsk fødselsregister og Uni
Helse skal flytte fra lokalene i Kalfarveien 31 til GOB. I tillegg utredes det i disse dager hvilke
andre av fakultetets fagmiljøer, samt eksterne samarbeidspartnere som kan lokaliseres i
GOB. Det er viktig at arealene tilpasses oppgavene og utnyttes på en arealeffektiv måte, slik
at rehabiliteringsprosjektet blir vellykket og legger til rette for en sunn fremtidig driftsøkonomi.

Nybygg på Arstadvollen på P-plass foran Alrek
Fakultetet har tett samarbeid med Det psykologiske fakultet og er kjent med at det er
ønskelig med økte arealer for klinisk psykologi på campus Haukeland/Arstadvollen. Dette vil
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kunne gi samlokalisering av fagmiljøer og styrking av Det psykologiske fakultetets
kjerneområder og muligheter for en felles og tidsmessig lokalisering av undervisningsklinikkene i klinisk psykologi og nevropsykologi. Arstadvoll-området vil da ha en samling av
all klinikkvirksomheten som UiB har ansvar for, og det kan legges opp til gode, felles
parkeringsmuligheter for pasientene.
Det medisinsk-odontologiske fakultet har behov for arealer som kan gi plass for innovasjonsvirksomhet og inkubatormiljøer. Dette er spesielt aktuelt i forhold til fakultetets SFF-er, andre
sterke forskningsmiljøer med innovative forskningsideer og for flere SEl-miljø ved UiB.
Registerforskning og forskning på biologiske markører vil være et viktig ekspansjonsfelt for
fakultetet fremover, og i den forbindelse vil det være behov for at UiB har arealer til sikker
oppbevaring i biobanker av blodprøver og annet forskningsmateriale. Samlet vil et slikt bygg
kunne danne en viktig del i etableringen av en forskningspark, der det også kan bli rom for
samling av eksternt finansierte forskningssentre.

Bygg for biologiske basalfag
Helsedirektoratet foretar en gjennomgang av legenes spesialistutdanning, der universitetene
skal ha en mer framtredende rolle enn i dagens spesialistutdanning. Universitetets rolle vil
kreve økt areal, med et læringssenter for spesialistutdanningen som inkluderer et ferdighetslaboratorium. Det planlagte ferdighetssenteret i Sentralblokken på Haukeland som sykehuset
har satt av arealer for, og som planlegges i samarbeid med MOF, vil kun dekke behovet for
ferdighetstrening i grunnutdanningene våre. Arealer til spesialistutdanningen må derfor
planlegges i tillegg til dette, og påbygging av BBB peker seg ut som særlig egnet til dette
formålet. Det er også behov for økt auditoriekapasitet i Haukelandsområdet, dette vil kunne
planlegges integrert med planene for spesialistutdanningen.
Fakultetet viser også til innspill til UiBs budsjett 2015, med økt opptak til medisinstudiet på 50
studieplasser. Det vil være mulig å øke opptaket med 10 studenter i 2014, og øke dette
videre til 50 i 2015. En økning på 50 studieplasser forutsetter fullt ut finansierte studieplasser,
og en slik kapasitetsøkning vil kreve oppgradering av bygningsmessig infrastruktur som kan
realiseres i BB-bygget med to nye etasjer slik det foreligger godkjenning for.
Det er videre betydelig etterspørsel etter farmasøyter. Det medisinsk-odontologiske fakultet
har i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet studieprogram i farmasi
med 24 studieplasser. Farmasistudiet ved UiB er i dag svært anerkjent blant både arbeidsgivere og studenter, og studiet har de siste årene hatt den høyeste opptaksgrensen blant
farmasistudiene i Norge. UiB vil kunne øke utdanningskapasiteten i farmasi med 10 studieplasser til totalt 34 studieplasser. Dette forutsetter fullfinansiering av studieplassene og vil
medføre økt arealbehov som laboratorie- og undervisningsrom.

Overlege Danielsens Hus
Det er svært positivt at Overlege Danielsens hus (ODH) 4. etasje rehabiliteres og at
fasaderehabilitering og nytt ventilasjonsanlegg er tatt med som prioriterte tiltak.
Fakultetet har under etablering en utprøvingsenhet for friske frivillige der det kan
gjennomføres folkehelsestudier og populasjonsstudier, bl. a. med tilknytning til registre og
biobanker. Utprøvingsenheten vil være et samarbeidsprosjekt sammen med Helse Bergen
etter samme retningslinjer som er benyttet ved drift av fakultetets kjernefasiliteter.
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Det er identifisert lokaler i Overlege Danielsens Hus som kan tas i bruk allerede i 2013 for
forskere som gjennomfører utprøvinger, samtidig som etableringen av en permanent
utprøvingsenhet for friske friville utredes. Her kan det bli aktuelt med fortsatt plassering i
Overlege Danielsens Hus eller alternativt i GOB.
Det er utarbeidet en foreløpig skisse over arealtyper, utstyr og personell som det vil være
nødvendig å ha ved etablering av en permanent utprøvingsenhet i dette inngår bl.a.
spesialrom som undersøkelsesrom, treningsrom og mulighet for fysisk tester m.v. Det er
også nødvendig med parkeringsareal for pasienter/ friske frivillige, jfr. beskrivelse av nybygg
på P-plass.
Det er viktig at hele bygget ODH blir rehabilitert. Dette gjelder ikke minst studentlokalene i
underetasjen, jfr. omtalen av studentarealet «Overlegen» under.

Armauer

Hansens

Hus

Fakultetsledelsen og fakultetsadministrasjonen har fått gode lokaler og representative
møtelokaler i 4. etasje, samt arealer for Regional komite og møtearealer i sidefløyen, 2
etasje.
Lesesalene og studentarealene som er ferdig rehabilitert har god standard. For at
infrastrukturen for studentarbeidsplassene i AHH skal bli fullgod, må den gamle vaktmesterboligen oppgraderes slik det er prosjektert.
Det et stort behov for å få auditoriet i Armauer Hansens Hus klargjort for bruk. Fakultetet har
foretatt en innbetaling på dette prosjektet, men er avhengig av at prosjektet ferdigstilles slik
at auditoriet kan tas i bruk så snart som mulig.
Dyrestallen i AHH benyttes i dag til lager, men dette arealet er strategisk viktig for fakultetet.

Barne- og ungdomssenteret

(BUSP)

I første byggetrinn av BUSP er UiBs areal ivaretatt i samsvar med avtaler og plan. Det meste
av UiB-arealene ved Kvinneklinikken (obstetrikk/gynekologi) vedtatt flyttet til andre
byggetrinn av BUSP. UiBs auditorium på dagens Kvinneklinikk planlegges ikke flyttet ut av
dette bygget.

Vurdering av behovet for og forslag til eventuelle endringer i de arealene som stilles til
rådighet for studentorganisasjoner,
generelt og for hvert fakultet

Studentlokalene «Overlegen» i ODH har et helt klart behov for oppgradering for å sikre at
arealet er egnet for bruk av en større studentgruppe. Forslaget til oppgradering som er
utarbeidet av EIA er tilfredsstillende, og vi må finne kostnadseffektive løsninger som gjør at
dette kan gjennomføres. Oppgraderingen inkluderer også lokaler og lagerplass for
studentorganisasjonene. Fakultetet har ikke funnet andre løsninger for felles sosiale
studentlokaler etter at "Munnhulen" i GOB ble stengt av, og det svært viktig for studentenes
totale læringsmiljø at det finnes gode studentlokaler i ODH.
Oppgradering av studentlokaler i ODH dekker ikke totalbehovet for hele studentgruppen vi
har på campus Haukeland/Arstadvollen, og det er behov for oppgradering av de lokalene i
studenthuset Gade ("Gamle Gade").
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I tilknytning til etasjen med studentarbeidsplasser i AHH, må prosjektet i den gamle
vaktmesterboligen med kontorer for studentorganisasjoner fullføres. Det vurderes som
avgjørende for et helhetlig tilbud til studentene på Haukeland å få på plass planene som er
skissert for studentorganisasjonene her.

Vennlig hilsen
Nina Langeland
dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
kst. fakultetsdirektør

UNIVERSITETET

I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige

fakultet

Universitetsdirektøren

Referanse
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11.11.2013

Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020 —
fakultet
Kommentarer fra Det matematisk-naturvitenskapelige
Vi viser til brev av 9. september 2013 der fakultetene inviteres til å kommentere utkast til
«Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020».
I planen er det formulert følgende mål og prinsipper for arealbruk og arbeidet med arealer og
arealutvikling:
«Universitetets bygg og arealer skal fremme UiB som et internasjonalt anerkjent
forskningsuniversitet gjennom følgende:
Bygg og arealer skal utvikles slik at de bidrar til å løse virksomhetens
primæroppgaver og fremmer kommunikasjon, kreativitet og arbeidsglede
U113skal ha fleksible og fremtidsrettede bygg som bidrar til å styrke fakultetenes
kjerneområder
Bygg og arealer skal utformes med en sterk bevissthet om at universitetet er en del
av Bergen by»

MN-fakultetet slutter seg til disse målformuleringene, samt vurderingene og prioriteringene
for å nå målene. Videre er MN-fakultetet glad for at målene er formulert så klart, da
primærvirksomheten til fakultetet setter stadig sterkere krav til moderne infrastruktur som
avanserte laboratorier og forskningsutstyr. MN-fakultetet har i dag for så vidt tilstrekkelig med
arealer til egen forskning og utdanning, men dagens krav til infrastruktur og moderne
laboratorier kan ikke løses innenfor de bygg vi i dag disponerer. Framtidige nye utfordringer
til f eks HMS, ny infrastruktur og ev. arealer til ekspansjon har vi ingen muligheter til å kunne
løse med dagens bygg.
Universitetet i Bergen ble sektorens vinner i forskningsrådets tildeling av nasjonal
forskningsinfrastruktur som ble offentliggjort i slutten av oktober, med tildelinger på over
149 millioner kroner av totalt 505 millioner kroner. Av disse var nesten 113 millioner knyttet til
forskningsinfrastruktur ved MN-fakultetet, sammen med samarbeidspartnere. Sist fredag
(8.11.13) kom den gledelige nyheten om at Institutt for biologi tildeles Senter for fremragende
utdanning (SFU).

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Telefon 55582062
Telefaks 55589666
post@mnfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7803
5020 Bergen

Besøksadresse
Alleg. 41, Realfagbygget
Bergen

Saksbehandler
Kjell Trengereid
55583188
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Slike tildelinger poengterer behovet for fleksible og fremtidsrettede bygg. Den ene
utstyrsenheten fakultetet fikk tildelt i den nasjonale konkurransen, NNP —The Norwegian
NMR Platform, kan ikke plasseres i noen av fakultetets eksisterende bygg. God og
hensiktsmessig infrastruktur er viktige forutsetninger for forskning og utdanningen innenfor
MNT-fagene. Ved MN-fakultetet har vi i fiere år arbeidet med å planlegge nytt teknologibygg
for å kunne etablere moderne laboratorier, gi plass for ny infrastruktur og skape en egnet
møteplass for samarbeidspartnere i vår forskning og utdanning.
De siste tre årene har MN-fakultetet utviklet en fornyet energistrategi med en helt annen
bredde og omfang enn tidligere. Et av punktene i energisatsingen er å ta initiativet til
etablering av en energiklynge, et bredere energisamarbeid både i randsonen og i
Bergensregionen.
Ved å se disse to sakene i sammenheng skapes det et grunnlag for flere nye muligheter som
kan rigge fakultetet til å møte dagens krav og mer framtidige utfordringer. Et sentralt element
her er energi og teknologibygget, EnTek-bygget, som samtidig med å være et moderne og
fremtidsrettet energi og teknologibygg vil bidra til å løse noen av fakultetets viktigste
primæroppgaver, og vil styrke fakultetets samarbeid med viktige samarbeidspartnere i
Bergen og bidra til universitetets synlighet i Bergen by.
En nødvendig rehabilitering av Realfagbygget (og delvis Bjørn Trumpys hus), vil sammen
med EnTek-bygget kunne gi den funksjonelle infrastruktur, de moderne laboratoriefasiliteter
og de gode møteplassene for samarbeidspartnere som fakultetet behøver. Aksen fra
Realfagbygget til Jahnebakken, vil da sammen med Marineholmen, gi fakultet to sentrale
faglige og sosiale knutepunkt, noe som i planen blir påpekt som viktig. Samtidig planlegger
fakultetet sammen med Universitetsbiblioteket (UB må uansett flytte ut av Autogården som
UiB skal selge) å etablere et læringssenter i Realfagbygget for å gi MN studenter og ansatte
gode og oppdaterte arealer som er god for læring.
Et renovert Jahnebakken 5 er planlagt som et bygg for klimasatsingen ved UiB og Uni
Research, og kan med den planlagte renoveringen bli en svært fornuftig samlokalisering av
klimaforskningen i Bjerknessamarbeidet. Neste generasjon laboratorier i klimaforskningen
må legges til EnTek-bygget.
Under avsnittet om arealer ved UiB og andre universiteter side 11 skrives det: «En rivende
teknologisk utvikling og rask utvikling av laboratorier er med på å stille nye og komplekse
krav til infrastruktur for forskning og undervisning. For å lykkes i den internasjonale
forskningskonkurransen kreves det oppdatert og moderne infrastruktur. Gamle og lite
hensiktsmessige bygg kan representere hemsko for forskningen og kan dessuten være lite
effektive. Lite effektive bygninger vil gi høye kostnader per kvm, og bruker. Selv om
arealeffektiviteten er dårlig, betyr ikke det nødvendigvis god plass for studenter og brukere.
Gamle bygg gir mindre fleksibilitet for å endre bruk i takt med endring i aktiviteten,»
Dette er et avsnitt som flere av våre institutter og forskere kjenner seg godt igjen i.I
fakultetets store laboratoriebygg, Realfagbygget, er det store utfordringer knyttet til varmeog ventilasjonsanlegget. I vinter kollapset som kjent mye av varmesystemet, noe som
medførte at ventilasjonssystemet måtte gå med redusert effekt og mange avtrekksskap
måtte stenges for bruk. For flere forskningsprosjekter, samt master- og PhD-studenter, ved
Kjemisk institutt fikk dette store konsekvenser med økt tidsbruk og utsettelser. Slike
hendelser skader vår forskning og utdanning og kan være kritisk for vårt omdømme.
Etter at den nye husleieberegningen ble innført i 2010 har prisstigningen på husleien vært
langt høyere enn inntektsveksten. Når MN-fakultetet, sammen med MO-fakultetet, i tillegg er

side 3 av 4

i en særstilling med stort areal til forsknings- og undervisningslaboratorier og andre spesielt
tilrettelagte undervisningsrom blir prisberegningen på slike arealer urimelig. Spesielt
Realfagbygget er, slik det fremstår i dag, et lite effektivt bygg og medfører sammen med alle
laboratoriene urimelig høye arealkostnader pr. ansatt.

MN-fakultetets tiltak som foreslås gjennomført i planperioden
Prioriterte tiltak for MN-fakultetet side 15 er ikke oppdatert siden fakultetets innspill i 2010. I
løpet av de tre årene som er gått har det skjedd en del endringer, noen tiltak er blitt
gjennomført enten i egen regi eller i regi av EIA, samtidig som det er kommet nye
utfordringer. Vi forstår det slik at Eiendomsavdelingen parallelt med høringsprosessen
arbeider med kvalitetssikring og oppdatering av planen.
I planens situasjonsbeskrivelse av Nygårdshøyden syd på side 26 blir Teknologibygget
beskrevet. Denne teksten er på ingen måte oppdatert i henhold til de planlagte endringene
av bygget.
Fakultetets arealutfordringer på både kort og noe lenger sikt er beskrevet i MN-fakultetets
budsjettinnspill til EIA for 2014 (sak 2012/11598-26). I disse høringskommentarene
gjentar vi ikke disse tiltakene, men vi viser til fakultetets budsjettinnspill.
MN-fakultetet har noen av de mest nedslitte arealene ved UiB, dersom vi ser bort fra
nybyggene på Marineholmen. Fakultetet har en stor ekstern aktivitet som fordrer at det
leveres resultater og det trengs derfor gode bygningsmessige fasiliteter for å kunne oppfylle
dette.
Det er nylig oppnevnt en styringsgruppe som skal arbeide for realisering av EnTek-bygget
sør på Nygårdshøyden. Realisering av EnTek-bygget vil gi brukerne, UiB og Uni Research,
CMR og andre, arealer for moderne laboratorier og teknologiplattformer. Det vil også være
en viktig forutsetning for en helhetlig rehabilitering av Realfagbygget, som i dag ikke lenger
kan anvendes som et moderne laboratoriebygg, og kan som nevnt ikke huse NMR-utstyret
Kjemisk institutt nylig ble tildelt som større infrastruktur fra NFR. Da arbeidet med EnTekbygget nå er kommet i gang, kan nybygget kan stå klart allerede i 2018.
EnTek-bygget, rehabilitering av Realfagbygget og øvrige arealmessige tiltak i «Bergen
Science City»-området bør settes opp som separate, og delvis parallelle prosjekter, men
med en klar sammenheng med hverandre og til samarbeid med andre aktører og framtidige
samarbeidspartnere i en modernisert universitetsrolle.
Realfagbygget må total-rehabiliteres i planperioden. Det vil være et svært omfattende og
krevende prosjekt og vi forventer at det vedtas en samlet plan for tota!rehabiliteringen. Ideelt
sett burde hele bygget rehabiliteres på en gang, men dette oppfattes som umulig på grunn
av størrelsen og kompleksiteten med det store antallet forsknings- og
undervisningslaboratorier i bygget. Selve rehabiliteringen vil innebære både omstrukturering
av varme- og ventilasjonsanleggene i bygget og romløsningene. Laboratorier må flyttes og
bygget må få en helt annen utnyttelsesgrad enn i dag. Betydelige deler av kontorer og
laboratorier må fraflyttes i perioder på opptil 2 år for å få dette til. Det vil være helt
avgjørende med å kunne benytte nødvendige laboratorier og kontorer i nærheten for at
rehabiliteringen av bygget ikke påfører pågående forskning og undervisning for stor skade.
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Klimasatsingen ved UiB og Uni Research er fornuftig å samle i Jahnebakken 5. Det er nå
utarbeidet et skisseprosjekt for bygget, og kostnadsrammen for prosjektet vil bli klar i
begynnelsen av desember 2013. Ved byggestart i løpet av 2014 kan bygget står klart til
innflytting i begynnelsen av 2017.
Bergen kommune planlegger ny Bergen havn og aktuelle alternativ er i Fleslandsområdet.
Dette kan medføre at Marinbiologisk stasjon må flyttes fra Espegrend. Fakultetet trenger
assistansen fra EIA til dialog med kommunen og øvrige myndigheter. En ev. flytting av
funksjoner fra Espegrend vil fra MN-fakultetet sin side planlegges samlet for våre marine
feltfag, og i et samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Med vennlig hilsen

Bjørn Age Tømmerås
fakultetsdirektør

Kjell Trengereid
rådgiver
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Oppfølging av arealplan -

Uttalelse fra Det juridiske

fakultet

Den fremlagte Planen for «Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram
mot 2020» gir en grundig beskrivelse av arealsituasjonen ved UiB i dag (inkludert
historikken), og hovedmålene peker fremover på en god måte.
Det juridiske fakultets arealmessige status og fremtidige behov er godt beskrevet i planen.
Fakultetets hovedutfordring på vedlikeholdssiden, de dårlige varme- og
ventilasjonsforholdene i gamlebygget (Dragefjellet skole), ser nå ut til å ivaretas ved at det
skal installeres nytt varme- og ventilasjonsanlegg i dét bygget i 2014/15. På arealsiden er
fakultetets viktigste løpende behov å hele tiden kunne stille nok kontorer til disposisjon for en
stab i ekspansjon. Dette behovet søkes avhjulpet ved en viss fortetning i eksisterende
bygningsmasse, men behovet for nye kontorarealer er presserende inn i 2014 og i årene
fremover. Dette behovet bør fortrinnsvis avhjelpes ved at fakultetet gis tilgang til ytterligere
arealer i Juss II, slik at vi kan dra nytte av de fordelene en samlokalisering innebærer.
For universitetet som helhet mener fakultetet at det er særdeles viktig å ivareta
bygningsmassen og ikke minst alle menneskene som bruker bygningene, ved at det i relativt
nær fremtid utføres en overordnet og gjennomgående analyse av bygningsmassen og
sikkerheten for brukerne. Det er viktig at det gjøres en avveining mellom åpenhet og
sikkerhet ved UiB. Tilfredsstillende sikring av bygningsmassen er et helt avgjørende aspekt
ved en slik analyse, en analyse vi mener det kan være gode grunner for å hente inn ekstern
ekspertise for å utføre. Det bør i den forbindelse innføres rutiner for en løpende vurdering av
sikkerhet og beredskap ved UiB.

Med vennlig hilsen
Øystein Lunde Iversen
fakultetsdirektør

Henning Simonsen
seniorrådgiver

Dette er et UiB-intemt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det juridiske fakultet
Telefon 55589500
Telefaks 55589510
post@jurfa.uib.no

Postadresse
Postboks 7806
5020 Bergen

Besøksadresse
Dragefjellet, M.
Lagabøtespl. 1
Bergen

Saksbehandler
Henning Simonsen
55589550
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Arealplan for UiB- Kommentarar frå Læringsmiljoutvalet
Læringsmiljøutvalet (LMU) viser til brev frå universitetsleiinga om «Forvaltning og utvikling av
arealer og universitetsområdene fram mot 2020- Invitasjon til kommentarer» datert 9.
september d.å. Læringsmiljøutvalet ønskjer å kommentere utkastet til arealplan fordi den
seier noko om UiB sine prioriteringar framover når det gjeld læringsmiljøet ved institusjonen.
Læringsmiljøutvalet har drøfta utkastet til ny arealplan i eit ekstraordinært møte 14. oktober,
og har følgjande kommentarar til planen:
Læringsmiljøutvalet er positive til at det er utarbeida eit utkast til ny arealplan for UiB.
Utkastet er grundig og mange av tiltaka er i tråd med LMU sine prioriteringar. Samstundes er
det viktig med ei vektlegging av læringsmiljøperspektivet gjennom heile arealplanen. Dette
kan bli gjort enno tydelegare, særleg med basis i UiB sin strategi (2011-2015), som
framhevar at det heilskaplege læringsmiljøet og gode studentarbeidsplassar skal prioriterast,
her under også å vidareutvikle bruken av digitale hjelpemiddel i undervisinga.
LMU ser det som positivt at innstillinga om studentarbeidsplassar ved Universitetet i Bergen
er nemnt i rammene for arbeidet med arealplanen. Denne innstillinga har munna ut i ei
sørviserklæring for studentarbeidsplassar, som beskriv kva studentane kan vente av
studentarbeidsplasser ved Universitetet i Bergen, samt kva universitetet kan vente av
studentane. Den er eit ledd i eit heilskapleg læringsmiljøarbeid og er difor viktig når det gjeld
tilpassing til nye arbeidsformer (s.30-31 i arealplanen).
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015 er ikkje
nemnt i arealplanen, og heller ikkje den forrige Handlingsplanen er nemnt som eit
bakgrunnsdokument for utarbeidinga av utkastet til arealplan. Den nye handlingsplanen
beskriv fysiske, psyko-sosiale og organisatoriske tiltak som UiB planlegg å setje i gong
og/eller fullføre i løpet av perioden fram mot sommaren 2015. Den utgjer eit viktig virkemiddel
for å betre læringsmiljøet ved UiB og seier noko om kva tiltak som skal prioriterast i dette
arbeidet. LMU meiner difor at det bør vere ei tett kopling mellom handlingsplanen og den nye
arealplanen og tilrår at handlingsplanen bør vere eit av grunnlagsdokumenta for utarbeidinga
av den endelege arealplanen.
Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdeling
Telefon 55589314
Telefaks 55589418

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Langesgt. 1-3
Bergen

Sakshandsamar
Iren lgesund
55589483
side 1 av 2

side 2 av 2

Kravet om at alle offentlege bygningar skal vere universelt utforma innan 2025
er kort nemnt innleiingsvis i rammene for arealplanen, men er ikkje nemnt i mål og prinsipp
for arealbruk og heller ikkje i vurderingane og prioriteringane for korleis måla skal verte
nådde. LMU har eit særskilt ansvar for å følgje opp universell utforming ved UiB. A gjere
bygningsmassen til UiB universelt utforma innan 2025 er eit omfattande og
kostnadskrevjande arbeid. LMU ønskjer ei sterkare tydeleggjering av universell ufforming
både i rammene og i mål og prinsipp for arealbruk. I tillegg vurderer utvalet det som viktig at
det blir utarbeida ein tiltaksplan for korleis UiB skal bli universelt utforma innan 2025.
LMU ønskjer 6g å understreke at det er viktig å ha merksemd rundt universell utforming av
teknologi i undervisingsrom samt kontrastfargar og merking av glasflater for studentar med
nedsett funksjonsevne i arbeidet med å gjere UiB universelt utforma. Dette er i tråd med tiltak
både i Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet 2013-2015 og i Handlingsplan for
likestilling 2012-2015.
LMU vil vidare påpeike at det er vesentleg å sikre areal til fagleg-sosiale samlingar på alle
fakulteta og understrekar at det er også er avgjerande med faglege og sosiale arenaer for
studentorganisasjonane. I tråd med tiltak i handlingsplanen for styrking av læringsmiljøet er
det ønskjeleg med ei samlokalisering av Kvarteret sine driftsorganisasjonar og andre
studentorganisasjonar i Olav Kyrres gate 53.
LMU er positive til at renovering og oppgradering av Griegakademiet samt etablering av nye
læringssentra i Realfagbygget og Bjørn Christiansens hus er prioritert i arealplanen, noko
som er i tråd med LMU sine prioriteringar. LMU ønskjer særskilt å understreke betydinga av
at Griegakademiet får høg prioritet fordi bygget byr på store utfordringar med omsyn til det
heilskaplege læringsmiljøet.
Når det gjeld låsbar sykkelparkering, ser det i følgje arealplanen ut til å vere god dekning.
LMU meiner imidlertid at tilbodet varierer frå fakultet til fakultet og at det bør sikrast gode
tilhøve for sykkelparkering på alle fakulteta.

Venleg helsing
Christen Soleim
avdelingsdirektør

Iren Igesund
rådgjevar
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STUDENTPARLAMENTET
UNIVERS[TETET I BERGEN

30.10.13

Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot 2020
Ref: 2008/7391-TOT

Vi i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen takker for muligheten til å komme med
innspill til planen om forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdet fram mot
2020. Studentparlamentet verdsetter det arbeidet som EiA har gjort med arealplanen, men har
følgende bemerkninger til hvordan planen kan forbedres.
Først av alt ønsker vi at studentlokaler skal inn i arealplanen frem mot 2020. Vi ønsker at det
skal finnes studentlokaler på alle fakulteter innen 2020.
Vedlikehold og oppussing er nødvendig, så vi i Studentparlamentet ønsker en økt satsning på
dette området. Vi ønsker at Nygård skole (Griegakademiet) skal være førsteprioritet, da
arbeidsmiljøet her er uholdbart. Videre ønsker vi at psykologisk fakultet skal være andre
prioritet, og det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal være tredje prioritet.
Studentparlamentet ønsker også at villaen i Olav Kyrresgate 53 blir gjenreist og blir
tilgjengelig for studentorganisasjoner. Dette passer godt inn i punktet om arealbruk for
studentorganisasjoner på side 23.
Vi synes også at planen skal tydeliggjøre målene for universell utforming, og at det godt kan
være en plan om å komme i mål tidligere enn 2025. Videre mener vi at lærings- og
arbeidsmiljøet skal være de viktigste faktorene, og innfridd utover de normale arbeidstider,
noe som godt kan poengteres mer gjennom dokumentet.

Vennlig hilsen
På vegne av Studentparlamentet ved UiB
Hilde Kristine Moe
Fakultet- og læringsmiljøansvarlig

Studentparlamentet
Parkveien

ved Universitetet

1, NO-5007

i Bergen

BERGEN. Telefon

+47 55 54 51 27

www.studentparlamentet.uib.no

UNIVERSITETET

I BERGEN

Studieadministrativ avdeling

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2008/7391-BESV

01.11.2013

Innspel til UiB sin arealplan
Informasjons- og drøftingsutvalet i sentraladministrasjonen (IDU-SA), drøfta utkastet til
arealplan i sitt møte 21. oktober. IDU-SA har følgande innspel til planen:
Arealplanen framstår som grundig og IDU-SA er særleg positivt innstilt til omtala av
vedlikehald, renovering, enøk, sykkel- og elbilparkeing og garderober og dusj.
Kring punkta som omhandlar arealeffektivisering, tilpassing til nye arbeidsformer og
tilrettelegging av bygg for meir effektiv arealutnytting og fleksible kontorløysingar, ynksjer
IDU-SA å presisere at dette må så langt som mogleg gjerast der det er hensiktsmessig ut frå
ei fagleg vurdering.
I slike tilfelle er det viktig at lokala i så stor grad som mogleg vert designa for fleksible
kontorløysingar frå botn av. Det er og viktig at løysningane vert utarbeidd i dialog mellom de
tilsette, verneombod og organisasjonane. Det bør i så stor utstrekning som mogleg
etablerast stillerom i tilknyting til fleksible kontorløysningar.

Venleg helsing
Christen Soleim
avdelingsdirektør

Benedikte Svardal
seniorkonsulent

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte

Studieadministrativ avdefing
Telefon 55589314
Telefaks 55589418

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Langesgt. 1-3
Bergen

Sakshandsamar
Benedikte Svardal
55588848
side 1 av 1
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I BERGEN

Universitetsbiblioteket

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2008/7391-MAM

05.11.2013

Oppfølging

av arealplan

Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene
2020 —kommentar fra Universitetsbiblioteket.

fram mot

Universitetsbiblioteket disponerer til sammen 23.142 m2. I innspillet til arealplan 2010
beskrives arealmessig status ved UB som at:
«Ved de fleste av UBs avdelinger er den arealmessige status rimelig bra. Dette
gjelder både arealenes størrelse, og den bygningsmessige/tekniske standard på
arealene. Det er likevel behov for oppgraderinger i de eldste bibliotekene.»
Denne beskrivelsen er i store trekk dekkende for arealsituasjonen ved Universitetsbiblioteket
høsten 2013. Universitetsbibliotekets arealutviklingsutfordringer som er beskrevet på side 21
og 22 i dokumentet om forvaltning og utvikling av UiBs arealer, er gjengitt på bakgrunn av
innspill gitt i Notat til ledergruppen: Innspill arealplan UiB (5 (+) års perspektiv), datert
25.8.2010 (vedlagt). En oppdatert versjon av innspillet fra 2010 følger som vedlegg.
Universitetsbiblioteket vil spesielt framheve følgende forhold:
Læringssentre

Fakultetenes lesesalsplasser og Universitetsbibliotekets studentarbeidsplasser utgjør til
sammen tilbudet til studentene og bør sees i sammenheng både i framstillinger som
arealplanen og ved planlegging av nye bibliotek/læringssenter.
UB er nå med i skisseprosjektet for utredning av alternativer i forbindelse med ombygging og
utvidelse av studentarbeidsplasser ved Psykologisk fakultetet i Christies gate 12.
UB er også i tett dialog med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i forbindelse med
ombygging av Realfagsbygget for å sikre at lokalene blir utformet slik at de egner seg til å
tilby tidsmessige og fremtidsrettede bibliotek- og informasjonstjenester, inkl. læringssenter
for studentene.
Samlokalisering

av Avdeling

for spesialsamlinger

Etter samlokalisering av Universitetsbibliotekets ledelse og Avdeling for fellesfunksjoner med
Bibliotek for humaniora i Haakon Scheteligs plass 7 gjenstår en stor utfordring:
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsbiblioteket
Telefon 55582532
Telefaks
post@ub.uib.no

Postadresse
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgt. 5
Bergen

Saksbehandler
Marie Morken
55588810
side 1 av 2

side 2 av 2

Samlokalisering av UBs avdeling for Spesialsamlinger som nå er lokalisert i Nygårdsgaten 5
og HF-bygget (1. etg og 0. etg). På grunn av det lagrede materialets egenart stilles det
særskilte krav til sikring og klimastyring av magasinene for spesialsamlingene. En
risikovurdering foretatt våren 2013 peker på nødvendigheten av ytterligere investeringer i
sikring og klimastyrte magasiner, dette vil være aktuelt uansett hvor avdelingen vil bli
lokalisert.
Depot
Universitetsbiblioteket disponerer en hyllekapasitet i Depotet i underetasjene i SteinRokkans
hus på ca 12 500 hyllemeter (per i dag er ca 7 000 hyllemeter i bruk). I løpet av 2014 skal UB
ha en gjennomgang av samlingene i Depot med målsetting om reduksjon og sanering. UB
har investert i digitale tidsskriftarkiv de siste årene og eldre tidsskriftårganger vil enten bli
sendt til Nasjonalbibliotekets depotmagasin i Mo eller kastet. Det er klart at UB ikke trenger
større depotkapasitet, og reduksjonen av samlinger i depot vil potensielt kunne frigjøre inntil
340,41m2, arealer som vil bli sagt opp.

Vennlig hilsen
Ole Gunnar Evensen
bibliotekdirektør

Marie Morken
administrasjonssjef

Notat til ledergruppen:

Innspill arealplan UiB (5 (+) års perspektiv)

Oppdatert notat, november 2013.

EIA ber om tilbakemeldinger på følgende spørsmål:
Vennligst gi kommentarer til tallmateriale som beskriver fakultet/avdeling i
vedlagte tabell
Tallmaterialet i den vedlagte tabellen er i hovedsak korrekt, men det er et par mindre
endringer. Det korrekte tallet er 23.142 m2 istedenfor 23.342 m2 Vi har ikke lenger
arealer i Arstadvn. 17 og Arealet i Nygårdsgt. 5 er redusert med 56 m2.
Beskriv kort arealmessig status for fakultetlavdeling
Ved de fleste av UBs avdelinger er den arealmessige status rimelig bra. Dette gjelder
både arealenes størrelse, og den bygningsmessige/tekniske standard på arealene. Det
er likevel behov for oppgraderinger i de eldste bibliotekene.
Samlokalisering av UBs Avdeling for spesialsamlinger representerer en utfordring.
Spesialsamlingene trenger et lokale som er stort nok til at det kan samlokalisere
Manuskript- og librarsamlingen og Billedsamlingen. Siden forrige arealplaninnspill har det
kommet til en ny funksjon for denne avdelingen: Faghistorisk samling (se vedlagte
statusrapport fra Faghistorisk prosjekt). Virksomheten rundt denne funksjonen har
allerede lagt stort beslag på avdelingens magasin-arealer, og i de kommende år vil
arealkravene fra disse samlingene øke sterkt. Vi kan ikke se at Universitetsbiblioteket i
sin nåværende form inneholder sammenhengende spesialarealer som kan tillate en
ønsket sammenslåing av avdelingens seksjoner som både ivaretar krav til en i alle
henseender sikker lagring og ønske om eksponeringsmuligheter for de unike samlingene.
Universitetsbibliotekets Spesialsamling bør derfor tas med i diskusjonen om
spesialbygget nybygg eller tilsvarende omflytting innenfor UiB's arealer.(se under)
Hvilke større rehabiliterings- og nybyggprosjekt ser fakultet/avdeling som
ønskelig å få igangsatt eller realisert innen 2020
3.1. Bibliotek i Realfagbygget
CMR skal etter planen overta den tidligere "Autogården" (Johs. Bruns gt. 12), der bl.a.
Bibliotek for realfag i dag befinner seg. I henhold til foreliggende planer er arealer til
bibliotekformål estimert til ca 3000 m2 i Realfagbygget. Det må sikres at lokalene blir
utformet slik at de egner seg til å tilby tidsmessige og fremtidsrettede bibliotek- og
informasjonstjenester, inkl. læringssenter for studentene. Det må være en tett dialog
mellom UB, EIA og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om planleggings- og
prosjekteringsarbeidet. Bl.a. er det ønskelig med et samarbeid med fakultetet om en del
fellestjenester (skranke, infosenter, læringssenter, mm.). Denne dialogen er i gang.

3.2. Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
Etter at Universitetet overtok lokalene til SiB treningssenter i Christies gate 12 har
fakultetet hatt et forprosjekt for en ombygging av de gamle SiBlokalene
til
studentarbeidsplasser. Prosjektplanene berører i stor grad bibliotekfunksjonen. UB er nå
med sammen med fakultetet i skisseprosjektet som skal planlegge og kostnadsberegne
ombyggingen.
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3.3. Samlokalisering av de to enhetene under Avdeling for spesialsamlinger
(billedsamlingen og manuskript- og librarsamlingen)
Spesialsamlingsmaterialet er i dag oppbevart i to magasinområder med særskilt sikring
og klimastyring, det ene i Nygårdsgaten 5 (fotografisk materiale), og det andre på
Sydnesplassen 7 (bøker og håndskrifter). I tillegg har avdelingen ansvar for depotmagasinene i Nygårdsgaten 5. På sikt er det ønskelig å få samlokalisert disse to viktige
og verdifulle samlingene, noe som vil gi store fordeler, både faglig og
praktisk/arbeidsmessig. Gamle bøker, bilder, manuskripter og dokumenter kan ikke
flyttes i utide, da dette medfører en uforsvarlig belastning på materialet. De kan ikke
mellomlagres, men må flyttes direkte. Et slikt prosjekt krever derfor grundig planlegging.
3.4. Mulige felles løsninger med Bergen Museum
I samband med bl.a. "Museumsprosjektet 2014" har mulige fellesløsninger mellom UB og
Bergen Museum vært antydet. Det ene er samarbeid om konservatorfunksjoner på papir
og/eller fotografi. Samtidig som en arbeider for å få opprettet en konservatorfunksjon i
fellesskap for UB og Bergen museum, eventuelt med flere partnere, kan det være aktuelt
å vurdere felles areal for slike funksjoner. Dersom UBs spesialsamlinger en gang i
fremtiden blir samlokalisert på Nygårdshøyden, kan vårt behov for konserveringsverksted
sees i sammenheng med det samme behovet hos museet, og en kan tenke seg felles
lokalitet for dette. Med utgangspunkt i en visjon om en konsentrasjon i området
Museplass-Håkon Sheteligs plass-Sydnesplass, vil det også være naturlig å kartlegge
mulighetene for samarbeid mellom UB og Bergen museum når det gjelder andre typer
areal, som magasin-, samlings- og publikumsareal.
(Se over)
3.5. UBs magasiner og depot
UB har sitt Depot i Stein Rokkans Hus. Depot som samling skal ha et klart fokus på
materiale som dokumenterer det nasjonale og internasjonale forskningsnettverket Bergen
Museum hadde i perioden fram til grunnleggelsen av Universitetet i Bergen. Samlingene
til Bergen Museum, nå en del av UBs samlinger, er eksempler på slikt materiale. UB har
forberedt en gjennomgang av samlingene i Depot for å sikre at samlingsprofilen er
beholdt. Det viser seg at deler samlingene med fordel kan overføres til
Nasjonalbibliotekets Depot i Mo i Rana eller på andre måter utskilles fra Depot.
3.5.1 Rom- og samlingsoversikt
Distrikt:
1 - Bergen
Område: 231020 - Nygårdshøyden midt (0mråde 2)
Bygg:
292 - Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus
Etasje:
00 - Plan 0
Romnr:
05; Depot; 240,14 m2 netto
Romnr:
15; Depot; 51,95 m2 netto
Romnr:
25; Depot; 335,42 m2 netto
Romnr:
30; Depot; 48,32 m2 netto
Hyllekapasitet i Depot er ca 12 500 hyllemeter og pr i dag er ca 7 000 hyllemeter i bruk.
Samlingene er lagret over to plan i høyden. Som eksempel har rom 5 kapasitet lik 480 m2
og rom 25 kapasitet lik 770 m2. Av disse er ca 875 m2 i bruk og 375 m2 ledig. Av disse
875 m2er materialet omtrent fordelt 210 m2 og 665 m2 mellom bøker og tidsskrift.
3.5.2 Mål
I løpet av 2014 skal UB ha en gjennomgang av samlingene i Depot med målsetting om
reduksjon og sanering. UB har investert i digitale tidsskriftarkiv de siste årene og eldre
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tidsskriftårganger vil enten bli sendt til Nasjonalbibliotekets depotmagasin i Mo eller
kastet. Det er konkludert med at UB ikke trenger større depotkapasitet. En kan forvente
at rom nr 05, 15 og 30 frigjøres, til sammen ca 340 m2 netto areal.
3.6

Samarbeid med fakultetene om utvidede læringssenter/koordinering med
fakultetenes infosentre

Studentundersøkelsen «Student UiB 2013» viser tydelig at studentene foretrekker
bibliotekene som studiearbeidsplass. Det som studentene anfører som mest negativt
med hensyn til bibliotekene er at det er for få studentarbeidsplasser.

4) Andre forhold som er viktig i en mer langsiktig planlegging av arealsituasjonen
for fakultet/avdeling
Vi er stadig inne i periode med store endringer i akademiske bibliotek. Overgangen fra
trykte til digitale tidsskrifter gikk svært fort og nå er det den digitale (pdf-versjonen)
tidsskriftartikkelen som er enerådende. Når det gjelder bøker har det vært en
langsommere prosess og det er for tidlig å gi noen klare visjoner på når og om den trykte
boken vil bli erstattet av den digitale. Det er vanskelig å se for seg et universitetsbibliotek
fullstendig uten trykte bøker, men de siste årene har vi i flere av bibliotekene kunnet
omdisponere areal studentarbeidsplasser som før ble brukt til samlinger.
Det er viktig å ta signalene fra studentundersøkelsen og dimensjonere fakultetenes totale
antall studentarbeidsplasser i forhold til antall studieplasser. Undersøkelser viser at
studentene ikke nødvendigvis bruker arbeidsplassene ved det biblioteket de «sogner til»,
men velger sin favorittplass etter andre kriterier. Mer og mer av bibliotekets innhold finnes
digitalt og kan nåes hvor som helst på campus og også hjemmefra. Det betyr at vi har en
viss fleksibilitet i planleggingen av studentarbeidsplassene.
Det som synes rimelig sikkert er at når samlokaliseringen av Universitetsbibliotekets
avdeling for Spesialsamlinger er på plass, vil det ikke være behov for andre
arealutvidelser ved Universitetsbiblioteket enn de som følger av vekst i studieplasser eller
Universitetets forskningsvirksomhet.
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FAGHISTORISKPROSJEKT
Statusrapport

Ola Søndenå
Avdeling for Spesialsamlinger
Universitetsbiblioteket i Bergen
Oktober 2013
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1. Bakgrunn Faghistorisk prosjekt ved UiB.
Det faghistoriske

dokumentasjonsprosjektet

Universitetsbiblioteket

(FP) ved Universitetet

i Bergen (UB), har gjennom to prosjektperioder

hatt fokus på å kartlegge typer, mengde og arkivsituasjon
forskningshistorisk

i Bergen (UiB), ledet av

materiale ved institutter,

i fagmiljøer

(2004 og 2008-2009)

for eldre fag- og
og hos vitenskapelig

ansatte ved

UiB.
I 2004 ble Ola Søndenå engasjert i 6 måneder av UB for å gjennomføre
registrering

av faghistorisk

materiale ved instituttene

en kartlegging og

på UiB. Denne undersøkelsen

omfattet

et bredt spekter av faghistorisk

materiale: skriftlige arkiv, gjenstander og utstyr, tegninger,
materiale. (Ola Sønclenå: Prosjektrapport: kartlegging av faghistorisk

kart og fotografisk

materiale ved U/B, UiB 2005. Se BORA: htt : hdl.handle.net
I perioden 1.2.2008 —1.2.2009 opprettet
kartleggings- og utredningsarbeidet

1956 2113 )

universitetsdirektøren

en videreføring

av

gjennom Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt.

Arbeidet

ble utført av Kari Garnes og Ola Søndenå.
Dokumentasjonsprosjektet

i 2008-2009 oppfordret

faghistorisk

arkivmateriale

betydningsfullt

hva som er bevaringsverdig
spørrerunder

blant de ansatte i fagmiljøene.

tilgjengeliggjøring

arkivmateriale

av retningslinjer

innad i fagmiljøene,
forskningsmateriale
Med utgangspunkt
institutter

komme med innspill,

for bevaring og

om verdien av eget materiale

samt at det var et nyttig bidrag til å etablere rammeverk
fortsettes

og fokus i

Det er avgjørende at kriterier for bevaring av

å videreutvikles

i disse problemstillingene

i nært samarbeid med fagmiljøene
gjennomførte

prosjektet

og fagmiljøer ved UiB, samt med utvalgte nøkkelpersoner

fikk vi skriftlige tilbakemeldinger

og

ved UiB.

Denne prosessen fungerte som en god bevisstgjøringsstrategi
arbeidet med dokumentasjonsprosjektet.

over

samt definere

bl.a. gjennom undersøkelser

Samtidig ba vi fagmiljøene

med utarbeidelse

av faghistorisk

til å lage oversikter

ved avdelingene og instituttene,

forskningsmateriale,

ønsker og behov i forbindelse

fagmiljøene

på forespørsler

ved UiB.

ca. 70 møter med
i fagmiljøene.

til utvalgte forskningssentre

I tillegg

tilknyttet

UiB.

Prosjektrapport

ble levert til Universitetsdirektøren
15.2.2009.
(Kari Garnes og Ola Søndenå: Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt, UiB 2009. Se BORA:

htt : hdl.handle.net
1956 3135 Prosjektrapporten
ble styrebehandlet ved UiB i mars 2010
(se vedlegg 1). Prosjektarbeidet, og debatten omkring bevaring av faghistorisk arkivmateriale
fikk bred mediedekning lokalt i Bergen. Etter oppslag i På Høyden 10.2.2009 fulgte Bergens
Tidende opp med totalt ett forsideoppslag, fire helsides oppslag, lederartikkel og
kommentarartikkel;

i tillegg til leserinnlegg fra UBs styreleder.

Hovedkonklusjonen

i rapporten var at arkivsituasjonen

materiale

lider under mangel på klare overordnede

Bevaringssituasjonen
lagringsformer
enkeltpersoner.

til det eldre arkivmaterialet

og arkivforhold,

(se vedlegg 2)

for både eldre og nyere faghistorisk

retningslinjer

og bevaringsplaner.

var og er preget av svært varierende

og av ad hoc-løsninger

Kartleggingen av forskningsmateriale

og innsats fra faghistorisk
og primærdata

interesserte

på institutter,
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forskningssentre

og hos de enkelte vitenskapelig

materialtyper

og -samlinger.

Kartleggingen

avdekket at spørsmålene

forskningsmaterialet
at eiendomsretten

og forskningsmateriale

mens opphavsretten

til materialet

(forskeren/forskningsgruppen).

arbeidet med bevaring av historisk verdifullt

produsert

i

til

ved

Faghistorisk prosjekt har som generelt prinsipp tatt utgangspunkt

til primærdata

institusjonen,

opphavsmannen

omkring eiendoms- og disposisjonsrett

generelt var uavklarte pga. manglende retningslinjer

forskningsinstitusjonene.
tilhører

ansatte ved UiB avdekket store variasjoner

i

i tjeneste ved UiB

med visse unntak tilhører

Dette har vært grunnlaget
forskningsmateriale

for det videre

ved UiB.

og møter med ansatte i alle fagmiljøer, kom det klart til uttrykk et
for vitenskapelig forskningsmateriale,
dokumenter og
I prosjektrapporten
ble disse spørsmålene utredet videre, sammen med

Gjennom kartleggingen

behov for en samlet bevaringsplan
datasamlinger.

behovet for klare og overordnede
arkivmateriale

retningslinjer

for forvaltningen

av faghistorisk

ved UlB.

Første versjon av Retningslinjer for behandling, bevaring og avlevering av faghistorisk

forsknings- og arkivmateriale ble publisert i 2010, utarbeidet
Ny og revidert versjon av retningslinjene

er levert i september

av Kari Garnes og Ola Søndenå.
2013, skrevet av Ola Søndenå.

(se vedlegg 3)
Prosjektrapporten

konkluderte

bevaring, registrering

med forslag om å etablere et fast tilbud for avlevering,

og tilgjengeliggjøring

av bevaringsverdig arkivmateriale, lokalisert og
organisert gjennom Avdeling for Spesialsamlinger ved UB. Et slikt tilbud har nå vært i drift
siden 2009-2010, og omfatter i første rekke eldre, ikke-digitalt arkivmateriale.
Organisering og drift
FP har gjennom både prosjekt- og driftsperioden

vært organisert og lokalisert ved UB, i
perioden 2008-2010 ved Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger, og
ved UBs administrasjon i Nygårdsgaten 5. Fra 1.1.2011 ble prosjektet en integrert del av
Avdeling for Spesialsamlinger,

lokalisert ved Manuskript-

Sydnesplassen 7. FP har i begge prosjektperiodene

og librarsamlingen

blitt finansiert

i HF-bygget,

gjennom prosjektmidler

fra UiB; i perioden 2011-2013 gjennom årlige bevilgninger på kr. 1 000 000,-.
Det faghistoriske arkivmaterialet
bevares som integrerte deler av samlingene ved Avdeling
for Spesialsamlinger - dokumentmateriale
i magasin ved Manuskript- og librarsamlingen,
Sydnesplassen 7, og fotomateriale

Personale og medarbeidere
Seniorrådgiver

i magasin ved Billedsamlingen,

Nygårdsgaten

5.

2008-2013

Kari Garnes var prosjektleder

for Faghistorisk dokumentasjonsprosjekt
fra
februar 2008 til mai 2010, i 60 % stilling. Førstekonsulent Ola Søndenå arbeidet som
prosjektmedarbeider
i 40-50 % stilling i perioden 1.2.2008-31.12.2012, fra 1.1.2013 i 100 %
stilling, og har vært leder for prosjektet siden 1.5.2010. Konsulent Nils-Erik Moe-Nilssen
arbeidet som prosjektmedarbeider
i 50 % stilling i 2011-2012, og førstebibliotekar
Olav Aas
har siden august 2011 brukt 20 % av arbeidstiden

på Faghistorisk prosjekt.
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Samarbeid med institutter, fagmiljø og vitenskapelig ansatte.
om Faghistorisk prosjekt (FP) ble i første omgang sendt til alle fakultetene, der
alle med ett unntak ga uttrykk for svært stor velvilje for prosjektet. Unntaket var Juridisk
fakultet, som valgte å ikke involvere seg i prosjektet. I neste runde ble informasjon sendt
Informasjon

direkte til alle instituttene,
kontaktpersoner

Nettverket

i 2008-2009 ble

fra kartleggings- og befaringsvirksomheten

av kontaktpersoner

var også

Flere av disse kontaktpersonene

i 2004.

i den første prosjektperioden

involvert

positiv, og det ble oppnevnt ca. 30

responsen var utelukkende

fra et bredt spekter av fagmiljøer.

og var til særlig hjelp i arbeidet med prosjektrapporten
har vært svært sentrale: professor Ole
som ble publisert i 2009. Noen av kontaktpersonene

viktige døråpnere inn i fagmiljøene,

Didrik Lærum for de medisinske fagmiljøene,

ledende forskningstekniker

Frank Cleveland på

Geofysisk, Dagfinn Moe ved botanisk avdeling UiB/BM, Karen B. Helle på Biomedisin, Torleiv
Brattegard

på Biologi, Arne Solli ved AHKR, Halvor Hobæk på Fysikk, Haakon Fossen og

Øystein Jansen ved Geovitenskap/BM.
blitt viktige
Etter den første kartleggings- og innsamlingsfasen har flere av kontaktpersonene
i forhold til ytterligere kontakter i fagmiljøene. I tillegg er det etablert
samarbeidspartnere
samarbeid med nye kontaktpersoner

særlig innenfor HF- og SV-

i andre fagmiljøer,

fagmiljøene.
viste at det fantes et klart behov for en samlet bevaringsplan for
arkivmateriale ved UiB, samt klare retnings- og ansvarslinjer i forhold til

Kartleggingsfasen
faghistorisk

FP har langt på vei lykkes i å respondere

avlevering og bevaring av arkivmateriale.

på disse

behovene, gjennom vektlegging på informasjon og utredning, utarbeiding av retningslinjer,
og en driftsfase der FP har inngått praktisk samarbeid med fagmiljø og enkeltansatte om
avlevering og bevaring av faghistorisk arkivmateriale. Ikke minst ble retningslinjene fra 2010
Det ga institutter,

i dette samarbeidet.

et viktig dokument

vurderinger

ansatte konkrete anbefalinger,
og reviderte retningslinjene

for bevaringsarbeidet.

fra 2013 bygger på praktiske erfaringer

2009-2013, og vil være det viktigste arbeidsredskapet

og vitenskapelig

fagmiljøer

og holdepunkter

De nye

som er gjort i driftsfasen

for FP fremover

i videre samarbeid

ved UiB.

med fagmiljø og enkeltansatte

Samlet sett er UBs rolle og arbeid gjennom FP blitt svært godt mottatt fra fagmiljøenes side,
for
samt fra fakultets- og instituttnivå. Det faktum at UB har tatt på seg forvaltningsansvaret
UiBs faghistoriske
fagmiljøene,

arkivmateriale

har bidratt til å styrke UBs rennommé

i tillegg til å utvikle konkrete samarbeidsløsninger

fagmiljø/vitenskapelig

og posisjon innenfor

og -avtaler mellom UB og

ansatte ved UiB.

Prosjektfase og driftsfase: praktisk arbeid, rutiner og erfaringer
I løpet av driftsfasen

2009-2013 har FP basert på retningslinjene

utviklet konkrete rutiner for

det praktiske bevaringsarbeidet:
Befaring, rådgiving, vurdering,

dokumentasjon

av arkivmateriale,

evt. muntlig avtale

om avlevering og bevaring.
Utvelgelse, sortering,
av fagmiljø/enkeltansatt;

ordning, pakking og merking av arkivmaterialet
i spesielle tilfeller

av FP).

(gjøres primært

5

Mottak av arkivmateriale,

evt. ordning og ompakking,

listeføring

av mottatt

arkivmateriale.
Avtalebrev

og kontrakt

fast standardkontrakt,
Avtale/gavebrev

om avlevering og bevaring av arkivmateriale.
noe som ville bli svært komplisert

formuleres

og tilpasses forutsetninger

enkelt avlevering (opphavsrett,

personvern,

FP bruker ikke

og omfattende.
som er relevante ved hver

evt. klausuleringer

eller andre spesielle

vilkår).
Arkivmaterialet

katalogiseres

Billedsamlingen.

som en del av samlingene ved Manuskript-

Katalog gjøres tilgjengelig

Det foretas faglige prioriteringer

og

på nett.

angående digitalisering/tilgjengeliggjøring.

Pakking, merking, plassering i magasin.
Tilgang til arkivmaterialet
FP har i den første driftsfasen
Bergens Museum-perioden,

på lesesal; evt. digital tilgjengeliggjøring

i første rekke fokusert på innsamling av arkivmateriale
dvs. før UiB ble opprettet

innenfor de eldste realfagmiljøene

som har opparbeidet

sikret og bevart for fremtiden,

av det resterende

omfattende

faghistoriske

samlinger:

Gjennom FP er brorparten

I senere tid er det etablert et tett samarbeid
fra BM-perioden;

sett avlevert en rekke forskerarkiv

og det er inngått muntlige avtaler om sikring

med fagmiljø på HF-fakultetet

da også større arkivenheter.

fra vitenskapelig

for å sikre og

I tillegg er det samlet

ansatte fra svært mange fagmiljø, og

etter tidligere

eller avdøde vitenskapelig

Som tidligere

nevnt er det helt avgjørende at arbeidet med bevaring av faghistorisk

ansatte.

i nært samarbeid med fagmiljøene ved UiB. Dette

utvikles og gjennomføres

både prinsipielle

av

arkivmaterialet.

overta arkivmateriale

arkivmateriale

fra

i 1946. Dette har særlig vært prioritert

biologi, geofysikk, fysikk, botanikk, zoologi og geovitenskap.
dette materialet

og formidling.

og praktiske samarbeidet

å etablere en bevissthet om betydningen
Et viktig ledd i å øke denne bevisstheten
sentral del av virksomheten
bra i samarbeidet
faglig kompetanse.

har vært en forutsetning
av å bevare faghistorisk

arkivmateriale.

er befarings- og rådgivingsarbeidet

ved FP. Informasjonsarbeid

med vitenskapelig

for at FP har lykkes med

som har blitt en

og rådgiving har til nå fungert svært

ansatte med lang fartstid,

store forskerarkiv

og høy

Denne gruppen har utvist stor interesse for bevaringsprosjektet,

og er

samtidig de som er mest kapable til å vurdere hva som bør bevares av eget materiale.
Viktigere blir da befarings- og rådgivningsvirksomheten
fagmiljø og institutter,

som utføres i samarbeid med større

der både arkivansvar og lagringsforhold

rolle blir da å vurdere arkivmaterialet,
til FP, og sørge for at arkivmateriale

informere

kan være uoversiktlige.

Vår

om avlevering i henhold til retningslinjene

som skal avleveres sorteres, ordnes, pakkes og merkes

slik at det arkivfaglige arbeidet i mottaksfasen blir mest mulig effektivt. Gjennom den første
driftsfasen 2009-2013 har det blitt gjennomført ca. 50 befarings- og rådgivingsbesøk; i tillegg
kommer henvendelser
rådgivingstjenesten
pensjoneres

via e-post og telefon.

I årene som kommer vil denne befarings- og

trolig øke i omfang; svært mange vitenskapelig

de neste 5-10 årene. Bl.a. er 38 % av alle professorer

ansatte ved UiB skal
ved UiB over 60 år, og 17

% er over 65 år (kilde: På Høyden 30.5.2012).
FP har også bidratt til sikring og økt bevissthet om arkivmateriale
oppbevares

i fagmiljøene.

Det viktigste samarbeidet

som foreløpig skal

her har vært dokumentasjonsarbeidet
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på Haukeland Universitetssykehus

som ble utført ved Gades institutt

i perioden oktober-

november 2012. I nært samarbeid med professor emeritus Ole Didrik Lærum ble arkiv-, bokregistrert og kartlagt, og samlingene er nå bevart i

ved instituttet

og tidsskriftsamlingene

Bakgrunnen for arbeidet var instituttets

rapport.

i en 84 siders illustrert

og dokumentert

eget arkivmagasin ved instituttet,

100-årsjubileum,

f.o.m.

og det faktum at instituttet

1.1.2013 ble nedlagt som en egen enhet. Samarbeidet mellom Lærum og FP har da bidratt til
om betydningen av de faghistoriske samfingene

å bevisstgjøre fagmiljø og instituttledelse

bli overført til FP.

ved Gades. På lengre sikt vil trolig arkivmaterialet

FP har på samme måte forsøkt å bidra konstruktivt til bevisstgjøring om bevaring av
vitenskapshistorisk utstyr og instrumenter, særlig utstyr som har vært produsert i
ved UiB. Foreløpig finnes det ikke bevaringsplaner for denne type materiale ved
har
(bl.a. rettet til Universitetsmuseet)
UiB, og forslag til tverrfaglige bevaringsprosjekter
foreløpig ikke fått gehør. Ved noen institutter er det gjort stor innsats med formidling og
fagmiljøene

ved Fysikk, Gades institutt,

Biomedisin og Geofysisk institutt.

innsatsen i for stor grad er basert på enkeltansattes

og utstyr, bl.a.

instrumenter

og bevaringsverdige

egenproduserte

bevaring av fagmiljøenes

Problemet

er at denne

initiativ og dugnadsvirksomhet;

kun ved

formelt organisert. FP vil fortsette å bidra til
løsninger til bevaring av denne type materiale, samt for bevaring og museal
installasjoner ved UiB, som den historisk svært
av større vitenskapshistoriske

Geofysisk er dette bevaringsarbeidet
konstruktive
utnyttelse

Van de Graaff-generatoren.

betydningsfulle

Erfaringene etter fem år med fast drift av FP er generelt sett svært positive. Prosjektet har
vært vellykket i forhold til sikring og bevaring av faghistorisk betydningsfullt arkivmateriale
ved UiB, samt bidratt til synliggjøring

og dokumentasjon

fra fagmiljø og enkeltansatte

Tilbakemeldingene

av BM/UiBs forskningshistorie.

som har bidratt til prosjektet

er

utelukkende positive, og for UB har prosjektet medført omfattende tilvekst av viktig
arkivmateriale (dokumenter, foto, illustrasjoner mm.), som øker den institusjonshistoriske

og

arkivfaglige statusen og verdien av UBs spesialsamlinger.
En viktig oppgave fremover
og retningslinjer
for informasjon

blir å oppjustere

for avlevering;

prosentdelen

vitenskapelig

angående avleveringstilbud
for FP. Behovet

her er det åpenbart forbedringspotensiale

er økende, og en ny runde med formidling

vil bli en prioritert

fagmiljøene

informasjonsnivået

av reviderte

retningslinjer

til

oppgave tidlig i 2014, og da i særlig grad rettet mot den store

ansatte som nærmer seg pensjonsalder.

4. Avlevert faghistorisk arkivmateriale

2004-2013

Faghistorisk prosjekt har i løpet av prosjekt- og driftsperioden 2004-2013 mottatt ca. 200
hyllemeter med dokumenter og skriftlig arkivmateriale; ca. 17 000 bilder, illustrasjoner,
plansjer og kart; samt 50 enheter med andre medier (lydbånd, disketter, harddisker) (for
fullstendig

liste: vedlegg 4).

Fordelt på avleveringer
2004

7 hyllemeter

pr. år:

arkivmateriale

5785 enheter foto/bildemateriale
1100 enheter foto/bildemateriale

2008
2009

22 hyllemeter

arkivmateriale

2010

21 hyllemeter

arkivmateriale

2011

7 hyllemeter

arkivmateriale

450 enheter foto/bildemateriale
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2012

57 hyllemeter

arkivmateriale

8490 enheter foto/bildemateriale

2013

85 hyllemeter

arkivmateriale

1100 enheter foto/bildemateriale

Tallmaterialet

fra 2013 er foreløpig,

esker med foto/bildemateriale
aktivitetsnivået

(+ 60 esker)

det er gjort muntlige avtaler om nye avleveringer,

er foreløpig

ikke gjennomgått

og 60

eller telt. Oversikten viser at

har hatt øket kraftig i 2012-2013, men skjuler samtidig en viss treghet i

systemet —muntlige avtaler inngått i 2010-2011 er ikke blitt avlevert før i 2012-2013. Men
uansett er pågangen fra fagmiljøer
FP har ut fra retningslinjene
bok- og særtrykksamlinger
mulig grad videresendt
er alle henvendelser

og vitenskapelig

også takket nei til avlevering av store mengder materiale,
og administrativt

arkivmateriale.

til rette vedkommende

Disse henvendelsene

(UB-avdelinger,

angående utstyr og instrumenter

spørsmål om avlevering av audiovisuelt
kategorien

ansatte generelt økende.

upubliserte

materiale. Utfordringene

manuskripter

angående den sistnevnte
senere i rapporten.

Godt over halvparten
illustrasjonsmaterialet

av avlevert arkivmateriale

til avlevert arkiv- og fotomateriale

både på selve materialet

permer). Ompakking av materialet
særlig skadd arkivmateriale

kart og illustrasjoner

og av

med digitalisering,

Papirkvaliteten

tilgjengeliggjøring
i noen tilfeller

Konkrete digitaliseringsprogram

er

på negativer grunnet langvarige dårlige

over lang tid, og vil bli prioritert

Avdeling for Spesialsamlinger,
materiale,

i de fleste tilfellene,

og

Tilstanden til fotomaterialet

dessverre

på eldre undervisningsplansjer,

er også svært ujevn; også her har materialet

dårlige lagringsforhold

fagmiljøene.

ikke minst pga.

(mapper, konvolutter

Bl.a. er unike negativer fra Roald Amundsens «Maud»-ekspedisjon

sterkt skadet, og krever teknisk restaurering.

Arbeidet

store deler av foto- og

er svært varierende,

er derfor en nødvendighet

lages digitale bevaringsfiler.

osv.

og digitalisert.

og på emballasjen

generelt god, med unntak av emulsjonsskader
lagringsforhold.

faglige

er ferdig katalogisert;

grovregistrert

feltbøker,

(negativer i mange format,

trykk (jfr. Brinkmann-samlingen),

er ordnet, ompakket,

Den fysiske tilstanden
dårlig papirkvalitet

og forskningsmateriale,

sjeldne og signerte særtrykk, fotomateriale

positiver, dias), plansjer, kart, tegninger,

I tillegg

avslått; det samme er foreløpig

De avleverte samlingene dekker et bredt spekter av ulike typer arkivmateriale:
korrespondansearkiv,

er i størst

Dokumentsenter1).

er blitt mer aktuelle i løpet av 2013, og problematiseres

prosjektmateriale,

særlig

vært skadelidende

pga.

i digitaliseringsarbeidet.

og formidling

blir faglig styrt og prioritert

ved

i nært samarbeid med de respektive
vil særlig gjelde for skadet og lett nedbrytbart

i tillegg til eldre og spesielt verdifulle

originalsamlinger

og unika.

5. Faghistoriskprosjekt: Fremtidige planer og utfordringer
FP er som tidligere
Spesialsamlinger,

nevnt blitt en integrert

og videre utvikling og drift av prosjektet

ønske om ytterligere
spesialsamlinger.

del av det faglige arbeidet ved Avdeling for

å styrke avdelingens

Ett ledd i denne satsingen er innkjøp av nytt storformat

høsten 2013, som bl.a. vil gjøre det mulig med digitalisering
illustrasjoner
betydning

må sees i lys av UB-ledelsens

posisjon som et faglig ressurssenter

av store plansjer, kart og

innsamlet gjennom FP. I videre drift av FP vil det fortsatt

å kunne utnytte den faglige kompetansen

utvikle Spesialsamlingene

som en faghistorisk

for arkiv og

skannerutstyr

ved avdelingen,

være av stor
og samtidig bidra til å

arkivressurs og kompetansesenter

for U113.
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Som vist i oversikten over avlevert arkivmateriale
tjenester

har behovet for prosjektets

vært sterkt stigende i 2012-2013; nesten % av det innsamlede

ressurser og

arkivmaterialet

avlevert de siste to årene. Nye muntlige avtaler som er inngått om avleveringer
aktivitetsnivået
fakultetet

kreve store magasin- og arkivfaglige ressurser. Fra Institutt

Anders Bjarne Fossen. Fra Institutt

arkivmateriale

for lingvistiske, litterære

2013-2014 bli avlevert ca. 15 samlinger med arkivmateriale
tillegg vil FP og Avdeling for Spesialsamlinger
Stadnamnarkivet
materialet

og Målførearkivet.

med

og estetiske studier (LLE) vil det
etter tidligere språkforskere.

få tilbud om å overta etablerte

og —sedler, i tillegg til store mengder lydmateriale.

og fremtidig

i forbindelse

etter professor emeritus
I

arkiv fra LLE,

Disse arkivene består i hovedsak av store mengder

skal være ferdig digitalisert.

dokumentasjonsprosess

for arkeologi, historie,

(AHKR) vil det bli avlevert materiale produsert

om Bergen bys historie, og et omfangsrikt

kartotekkort

viser at

vil holde seg svært høyt, og særlig vil samarbeid med fagmiljø ved HF-

kultur- og religionsvitenskap
prosjektet

er

FP/Spesialsamlingene

Brorparten

av dette

vil på forhånd gjennomføre

av disse to arkivene, med tanke på mengde, tilstand,

en

ressursbehov

tilgang til materialet.

UB har i 2013 inngått avtale om å overta det samlede arkivmaterialet
Sean O'fahey. Arkivmaterialet
senere tidspunkt
En tilsvarende

til professor emeritus

vil foreløpig forvaltes og bevares i fagmiljøet,

og vil på et

bli fysisk avlevert til UB.

dokumentasjonsprosess

er allerede gjennomført

i forbindelse

med en mulig

avlevering av Etno-folkloristisk arkiv (EFA) fra AHKR. Dokumentasjonen
ble utført sommeren
2013, og er samlet i illustrert dokumentasjonsrapport.
Samlet sett består EFA av ca. 85
hyllemeter

arkivmateriale,

fordelt

på 33 arkivskap. I likhet med Målførearkivet

EFA et stort lydarkiv, på ca. 4000 enheter. Eventuell avlevering av lydarkivet
behandlet

i denne rapporten,

inneholder
ble ikke

men vil utredes i et eget dokumentasjonsprosjekt.

Avtale vil derimot inngås med Griegakademiet om midlertidig bevaring av lydarkivet fra Arne
Bjørndals samling, totalt ca. 45 hyllemeter lydbånd/kassetter/DAT/CD.
Tidligere har flere
fagmiljø ved HF-fakultetet
faghistorisk

verdifullt

magasinressurser.
tilsvarende

henvendt seg til FP med ønske om avlevering av større mengder

lydmateriale.

Også tidligere

Disse henvendelsene
henvendelser

er på

vis avslått.

I arbeidet med å bevare eldre arkivmateriale
samlinger med naturvitenskapelig
institutt.

ble avslått, ut fra mangel på egnede

angående avlevering av filmmateriale

fra BM-perioden

arkivmateriale,

gjenstår det fortsatt større

i første rekke fra tidligere

Botanisk

Muntlig avtale er inngått om samarbeid, og avlevering vil trolig skje i løpet av 2014.

I tillegg håper FP på å inngå samarbeid om avlevering av svært bevaringsverdig
arkivmateriale

som nå er bevart i det zoologiske fagmiljøet

FP har ellers stående tilbud om å overta store mengder fotomateriale
fagmiljøene

ved Institutt

dokurnentasjons-

for biologi og geovitenskap,

og utsorteringsprosess

Magasinressurser
De forventede avleveringene
Lydmaterialet
spesialmagasin.

(lysbilder) fra

i nært samarbeid med fagmiljøene.

av lydmateriale

fra EFA, Målførearkivet

og Arne Bjørndals
arkivmateriale.

fra disse samlingene er samlet sett et kultur- og faghistorisk
arkivmateriale,

sett unikt og

og må forvaltes og bevares i klimatilpassede

På grunn av nedbrytningsfare

bevare lydmateriale

i Bergen.

men her kreves først en omfattende

samling gjør at det blir påkrevd med et spesialmagasin for audiovisuelt
svært betydningsfullt

eldre

ved Universitetsmuseet

og mulig «smitteeffekt»

sammen med annet arkivmateriale,

er det problematisk

og FP/Avdeling for Spesialsamlinger

å
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ønsker, i samarbeid med de respektive fagmiljøene,
spesialmagasin

for audiovisuelt

for bevaring og forvaltning

arkivmateriale

å utrede muligheten

for å etablere et

ved UB, og innhente faglig spesialkompetanse

av slikt materiale.

Den store mengden av nåværende og kommende

arkivmateriale

legger et stort press på

magasinressursene

ved avdelingen. Sammen med ansvaret med å overta store mengder
følger også ansvaret for å sikre, forvalte og bevare materialet på best mulig
måte. Avdeling for Spesialsamlingers bevaringsspesifikasjoner
for langtidslagring av

arkivmateriale
arkivmateriale

er basert på kravene i kapittel 4 i Forskrift for offentlige

sikring av offentlige
1193.html#ma

arkiv (htt

c i-wift

i Nygårdsgaten

arkiv: Oppbevaring

og

Idles?doc= sf sf sf-19981211-

011) Flere av avdelingens magasin oppfyller

magasiner for fotomateriale
spesialmagasin

: www.lovdata.no

disse kravene, Billedsamlingens

5, og Manuskript-

og librarsamlingens

i HF-kjelleren. Men med den forventede

tilveksten av arkivmateriale vil
på magasinet i HF-kjelleren bli sprengt, og behovet for nye og velegnede
magasin vil bli en realitet innen kort tid. Ut fra dette perspektivet er det påkrevd med en
snarlig kartlegging og utredning om fremtidige magasinressurser og -behov ved UB.
særlig kapasiteten

Digitale ressurser
Et prioritert

område for FP vil være å ta i bruk digitale ressurser for presentasjon og
formidling av faghistorisk arkivmateriale. Pr. i dag er lister over katalogisert materiale kun
tilgjengelig i PDF-filer. Avdeling for Spesialsamlinger, i samarbeid med Seksjon for digitale
systemer og tjenester,
visningsprogram.

er i gang med utvikling av Linked data-baserte

Dette vil også omfatte

utvalgt faghistorisk

nødvendig å utvikle egne nettsider for FP, der informasjon
og retningslinjer

er lett tilgjengelig

for fagmiljøene.

formidling

av bl.a. utvalgte sentrale forskerarkiv,

kategorier

faghistorisk

formidlingssamarbeid
Et prøveprosjekt

løsninger for digitale

arkivmateriale.
om prosjektet,

I tillegg er det
avleveringstilbud

Samtidig vil det gi muligheter

for digital

presentasjon av og koblinger mellom ulike
Her ligger det samtidig et stort potensiale for

arkivmateriale.
med fagmiljøene

ved UiB.

i så måte kan være digital tilgjengeliggjøring

og formidling

av Brinkmann-

samlingen, som er en unik og svært verdifull samling med ca. 350 kobberstikk, litografi,
xylografi osv., samlet av professor August Brinkmann jr. (1912-1991). Brinkmann samlet et
enestående

utvalg med sjeldne bergensmotiver

fra perioden 1600-1900, en samling med

høy kunst- og kulturhistorisk

og økonomisk verdi. Samlingen ble innkjøpt av UiB i 2004 for kr.
100 000,-, og er siden forvaltet og katalogisert gjennom FP. Ingen rettigheter er lenger
knyttet til bildematerialet,
Brinkmann-samlingen
tilgjengelig

og materialet

kan fritt brukes og disponeres.

vil gjøre dette svært viktige kildematerialet

både for forskere og det allmenne publikum;

Digital formidling

av

til bergenshistorien

interessen for bergensiana og byens

visuelle kulturhistorie

er som kjent relativt høyt utviklet blant bergensere flest. Salg av kopier
av bildene til publikum kan også være aktuelt. Digitalisering av Brinkmann-samlingen
vil
gjennomføres i 2014.

Med hodelykt på faghistorien
Den spede begynnelsen til Faghistorisk prosjekt foregikk bokstavelig talt i mørket. Den første
befaringen i 2004 gikk til Gades institutts «arkivrom», et rom uten dør og nesten uten lys,
nærmeste nabo til fyrrommet i kjelleren i en av UiBs mest soppbefengte bygninger, Armauer
Hansen Hus. Det eldste arkivmaterialet
varmen fra oljefyren,

til instituttet, nesten 100 år gammelt, ble bevart i
sammen med en stabel kasser med biologisk prøvemateriale merket

med advarsler om gift- og smittefare.
start —i den mørke kjelleren fremsto

Prosjektet kunne paradoksalt

nok ikke fått en bedre

behovet for bedre sikring og bevaring verdifullt
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arkivmateriale

nærmest som en åpenbaring. Ti år og 200 hyllemeter

arkivmateriale

senere er bevisstheten

om bevaringsverdien

enn den var i 2004, og noe av den utviklingen
Men fortsatt

er arkivbefaringer

til arkivmaterialet

kan UB v/Faghistorisk

mye sterkere

prosjekt ta æren for.

til dunkle loft og kjellere en realitet i letingen etter materiale

på UiB; hodelykt er derfor blitt en permanent
arkivjegere.

innsamlet

I lyset fra hodelykten

del av verktøykassen

til prosjektets

utsendte

kan det fra mørke kroker dukke opp både glemte og

gjemte «skatter», bl.a. ble ca. 100 negativ fra «Maud»-ekspedisjonen

gjenfunnet

på et

nedstøvet loft på Geofysen i 2012.
UB har gjennom bevaringsprosjektet
arkivmateriale

påtatt seg et stort ansvar, forvaltning

er en kostbar og ressurskrevende

magasinarealer

og digitaliseringsverktøy.

virksomhet,

Men alternativet

for at store deler av UiBs kollektive forskningshistoriske

av store mengder

ikke minst angående

hadde vært så mye verre. Faren

«hukommelse»

kunne forsvinne var

en konkret realitet så sent som i 2004 —eksempler på tapte forskningsarkiv
medieoppslagene

i etterkant

likeså. Faghistorisk arkivmateriale

var mange, og

står som nevnt i kø for å bli

avlevert til UB, det gjenstår mange befaringer —både med og uten hodelykt - og ikke minst
tid- og ressurskrevende

arkivfaglig arbeid i etterkant

av avleveringene.

For den som iurer, historien om det stakkars arkivmaterialet
Hus fikk en lykkelig slutt. I 2012 ble det faghistoriske
arkivrom ved Gades institutt;
for instituttets

i kjelleren på Armauer Hansen

arkivmaterialet

et lokale som betryggende

muslimske ansatte og gjesteforskere.

samlet i et godt egnet

nok også fungerte som bønnerom

Advarslene om gift- og smittefare

byttet ut med et advarende oppslag som minner alle besøkende om bevaringsverdien
faghistorisk

er
til

arkivmateriale:

«Arkivmaterialet
knyttet

i dette rommet

til historien

om og utviklingen

Materialet

er registrert

samarbeid

mellom Gades Institutt

Universitetsbiblioteket

er en betydningsfull

av det vitenskapelige

som en del av Faghistorisk

Avdeling for Spesialsamlinger

fagmiljøet

i dette rommet

eller endringer

ved UB kontaktes

i Bergen, i et

ved

bør bevares som en samlet

av samlingene
for vurdering

samling,

ved Gades institutt.

prosjekt ved Universitetet

og Avdeling for Spesialsamlinger

i Bergen. Materialet

enhet. Ved evt. planer om flytting

fag- og forskningshistorisk

må Faghistorisk

og rådgiving».

prosjekt,

UNIVERSITETET

I BERGEN

Universitetsmuseet i Bergen, Administrasjonen

Universitetsdirektørens kontor

Referanse

Dato

2008/7391-KRN

07.11.2013

Forvaltning og utvikling av arealer o9 universitetsområdene
mot 2020 —kommentarer fra Universitetsmuseet i Bergen

fram

Det vises til brev av 09.09.2013 (sak 2008/7391) hvor det inviteres til å kommentere
plandokumentet "Forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområdene fram mot
2020". Universitetsmuseet beklager at kommentarene foreligger etter den oppgitte fristen.
Museet vil først berømme komiteen for et godt arbeid og slutter seg til de vurderinger og
prioriteringer plandokumentet legger opp til. Museet har imidlertid noen kommentarer og
spørsmål til plandokumentet som vi vil poengtere.
Historisk gjennomgang
I plandokumentet blir det ikke referert til Riksrevisjonens rapport fra 2003 som i skarpe
ordelag kritiserte de fysiske forholdene i museets arealer til utstillinger og magasin. Dette bør
nevnes i den historiske opplistingen på side 7 i dokumentet.
Sosial arena
Sosial arena omtales flere steder i plandokumentet og fremheves som viktige for studenter
og ansatte. Musehagen blir ikke omtalt i tilknytning til disse, men er i aller høyeste grad en
viktig plass for universitetet og for Bergens befolkning.
UiB er en del av Bergen og bybildet og her er Museplass 3 et viktig landemerke på
Nygårdshøyden. Årlig besøker mellom 60.000 og 70.000 dette bygget og Håkon
Sheteligsplass 10. Mellom disse byggene finner vi Musehagen som et fredelig
rekreasjonsområde i tillegg til at det er en hage med mange utstillinger. Museet anslår at
rundt 100.000 besøker Musehagen årlig.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsmuseet
Administrasjonen
Telefon
Telefaks

i Bergen,

Postadresse

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt. 1
Bergen

Saksbehandler
Kristin Miskov Nodland
55 88 98 58

side 1 av 2

side 2 av 2

Arealbruk
Museet vil synliggjøre at arealbruken pr årsverk for museet er betydelig større enn for
fakultetene, siden dette ikke kommer frem i tabell 5, da den kun tar for seg fakultetene. Med
ca 120 årsverk har museet et arealforbruk på 251,9 (nettoareal) og 321,6 (bruttoareal).
Reguleringsstatus og utbyggingspotensiale
Under "Reguleringsstatus og utbyggingspotensiale for UiB's eiendommer" på side 25
omtales Villaveien. Her står det at tomten ligger brakk, men det er ikke tilfelle. Arealet er et
viktig driftsområde for Musehagen og for Parkseksjonen ved EIA og ble for få år siden
opparbeidet til dagens bruk, samt at det ble satt opp et nytt avlastningsveksthus for det
gamle veksthuset. Skal det bygges på dette arealet, må Musehagen få et tilsvarende areal til
disposisjon i samme nærhet.
Vurderinger og prioriteringer
Hovedmålene som er satt opp i plandokumentets vurderinger og prioriteringer kan museet
slutte seg til, de er overordnede og generelle.
Museet savner imidlertid spesifikk omtale av Håkon Sheteligsplass 10, jfr Riksrevisjonens
rapport fra 2003. Det kan tenkes at dette bygget er innbakt i "øvrige rehabiliteringsprosjekt",
men det er et så stort prosjekt at det bør stå omtalt separat.
Det er satt opp 2 prioriterte tiltak utomhus. Her savner museet Musehagen. Selv om det er
bevilget midler til å restaurere gjerde rundt hagen, er det ikke midler til en oppgradering og
vedlikehold av anlegget Musehagen. Det er heller ikke midler til dette i Museumsprosjektet —
fase 1- som kun dreier seg om Sørfløyen av Museplass 3.
Museet vil også benytte anledningen til å nevne at Botanisk hage på Milde er et viktig
uteområde for UiB, selv om det ikke er knyttet til campusområdene. Botanisk hage er ikke
ferdig utbygget samtidig ser vi at 20 års bruk nå krever vedlikehold av infrastruktur (altså ikke
botanikk).
Under "Tilretteleggelse for sentrale funksjoner" på side 31 omtales "mer lukkede funksjoner
som magasiner og arkiver". Hvilke magasiner og med hvilken funksjonalitet skal håndteres
sentralt siktes det til? Fra museets side er det viktig å ha tilgang til magasiner med gode
fysiske funksjoner beregnet på de ulike samlingene vi forvalter og i en fysisk nærhet til våre
ansatte slik at daglig/ukentlig transport ikke opptar for mye arbeidstid for våre ansatte.

Vennlig hilsen
Kristin Miskov Nodland
administrasjonssjef

