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Energi- og teknologibygget EnTek er et nyt byggeri ved Universitetet i Bergen til udvikling af fremti-
dens energiløsninger. Byggeriet er en del af et landsdækkende klyngeprogram Norwegian Innovation 
Clusters (NIC), hvor EnTek indgår i klyngen Bergen Science City 
 

EKJ projekterer i samarbejde med Arki-
tema Architects A/S, Cubus A/S og 
Node Rådgivende Ingeniører A/S (kon-
struktioner) det nye Energi- og teknolo-
gibygget EnTek ved Universitetet i Ber-
gen (UiB). 
 
EnTek omfatter 17.500 m²

 
til forskning 

og udvikling af fremtidens energiløsnin-
ger og er en del af udviklingsprogram-
met Bergen Science City, som er et sam-
arbejde mellem forskningsinstitutioner 
og erhvervsliv. 
 
Byggeriet opføres på Nygårdshøyden og 
knyttes naturligt til byens netværk, ak-
ser og gadeløb og skaber øget tilgæn-
gelighed og forbindelse mellem Univer-
sitetet i Bergen og Bergen Centrum. 
Byggeriet bliver fælles mødepunkt og 
modtagelse/reception for hele Campus, 

og mellem bygningerne kommer en ny 
plads ”Forskerparken”.  
 
EnTek indeholder ”state of the art” la-
boratorie-, undervisnings- og forsk-
ningsfaciliteter, der vil bringe Bergen i 
en førerposition inden for forskning i og 
udvikling af fremtiden energiløsninger. 
 
EKJ projekterer vvs, ventilation, el samt 
energiforsyning og -forbrug for: 
 Laboratorier 
 Auditorium, undervisningsrum, fælles-

områder med læsepladser m.m. 
 Kontorer 
 Møde- og grupperum 
 Ankomst/modtagelse 
 Kantine og kantinekøkken 
 Teknik- og driftsrum 
 Varemodtagelse 
 Cykelparkering i kælder 
 
 
 
 

REFERENCE     UNIVERSITETET I BERGEN - ENTEK 

EKJ’s ydelser 
 Projektleder for ingeniørdelen 

 Projektering af: 
- VVS 
- Ventilation 
- El 
- Energi forsyning og –forbrug 

 Fagtilsyn? 

 Andet? 
 
 

 

Bygherre: Universitetet i Bergen (UiB) 
Kontaktperson: Karianne Strømme, Kas@Stema-r.no  
EKJ’s rolle: Underrådgiver for totalrådgiver (Cubus A/S) 
Kontaktperson: Odd Eilert Mjellem, odd-eilert@arkitektgruppen-cubus.no 
Arkitekt: Arkitema Architects A/S og Cubus A/S 
Størrelse: 17.500 m² 
Entreprisesum: 1,1 mia. NOK (Budget) 
EKJ’s honorar: 2 mio. kr. 
Entreprenør: - 
Entrepriseform: - 

Visualisering: Arkitema Architects 


