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Invitasjon til oppstartsseminar – KVU for lokalisering av marine 

FoU-virksomheter i Bergen – KVU lokalisering marine FoU-

virksomheter i Bergen - Invitasjon til oppstartsseminar 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning 

(KVU) for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.  

 

Det er tidligere gjennomført flere mulighetsstudier for nybygg og ulike lokaliseringer for de marine FoU-

virksomhetene i Bergen. Kartleggingen viser at kostnadene for et eventuelt nybygg vil komme over 750 

mill. kroner, som er over terskelverdien for Finansdepartementets krav om ekstern kvalitetssikring. For 

nærmere informasjon om Finansdepartementets kvalitetssikringsordning, se: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-

kvalitetssikring/id670595/.  

 

Statsbygg har inngått kontrakt med Metier AS som hovedkonsulent for KVU-arbeidet. Som en del av 

utredningsarbeidet vil Statsbygg invitere virksomhetene til et oppstartsseminar for KVU-en tirsdag den 

2. februar kl. 0930-1500 i Havforskningsinstituttets lokaler på Nykirkekaien, møterom Vågen.  

 

Alternativene som skal utredes i KVU-en skal ha fokus på å løse problemene institusjonene har i dag, 

og også ivareta fremtidig utvikling av marin forskning og utvikling. Mulighetene for forskningssamarbeid 

mellom institusjonene skal også vurderes i utredningen. Virksomhetene bes på dette grunnlag om å 

forberede en presentasjon av egen virksomhet på om lag 15-20 minutter hver som særlig adresserer 

dagens situasjon, strategiske utfordringer og målsettinger, samt strategisk tilnærming til fremtidig 

utvikling og forskningssamarbeid.  

 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at oppstartsseminaret vil bli fulgt opp med separate møter 

med aktører/interessenter. Dato for videre seminarer og møter vil bli drøftet på oppstartsseminaret. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-kvalitetssikring/id670595/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-kvalitetssikring/id670595/
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Agenda for dagen er som følger: 

 

kl 09.30 Åpning og innledning     Nærings- og fiskeridepartementet 

kl 09.45 Organisering og prosess   Statsbygg 

kl 10.00 Gjennomføring av KVU-arbeidet   Metier 

kl 10.45 Presentasjon av virksomhetene  Virksomhetene 

kl 12.00 Lunsj 

kl 12.45 Presentasjon av virksomhetene fortsetter 

kl 13.30 Orientering om tidligere studier  Statsbygg 

kl 14.00 Oppsummering og diskusjon 

 

Det bes om tilbakemelding på deltagelse innen 20. januar til e-post lineh.dyb@statsbygg.no.  

 

 

 

Med hilsen 

Brit Sylte Jorleif Jørgenvåg 

fungerende avdelingsdirektør prosjektleder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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