
 Mitt navn er Olav Bjørkelund og er kandidat for gruppe C til 

fakultetsstyret, der jeg håper å kunne bidra til å videreutvikle både 

arbeidsplassene våre og arbeidsoppgavene vi har, slik at de forblir 

attraktive og samtidig tilpasses de stadige endringene som både 

fakultetet og instituttene opplever. 

Videre håper jeg å kunne få bidra inn mot den svært nødvendige 

utbyggingen av Nygårdshøyden sør, og bruke de erfaringene jeg 

har tilegnet meg via lignende prosjekter tidligere. 

Også brobygging mellom enheter, institutter og andre fagmiljøer i 

UiB anser jeg som svært viktig for å bedre utnytte instrumentering, 

administrasjon og fagpersoner ved Universitetet. 

 

Av utdannelse er jeg elektronikk ingeniør, og er ansatt som overingeniør ved Institutt for 
Geovitenskap, med ansvar for blant annet tyngre instrumentering, LAB-IT, IT-sikkerhet og 
infrastruktur.  
Før det var jeg ansatt på Kjemisk Institutt med ansvar for NMR og teknisk utforming av  
NNP-bygget Thormøhlens gate 55A, samt ENTEK-byggets første faser. På Kjemisk ble også de første 
stegene på veien mot LAB-IT strukturen lagt, sammen med IT-avdelingen og daværende 
Instituttstyrer (Blokhus). Dette er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid innad i organisasjonene 
er, og viktigheten av at samspillet mellom avdelinger, fagmiljø, teknisk og administrativt ansatte 
fungerer godt.  
 

Min første tilsetning på UiB var på Institutt for Biomedisin (1998) med ansvar for tyngre mikroskopi 

og billedbehandling, etter hvert ble jeg sentral i BB-byggets infrastruktur, teknisk planlegging og 

gjennomføring, og oppbyggingen av Molekylær Image Center (MIC). En periode var jeg leder for 

felles teknisk avdeling. 

Jeg har også erfaring fra det private, innenfor prøveboring, samt som leder for en 

produksjonsavdeling for elektronikk. 

I årenes løp har jeg i flere perioder sittet i NITO-UiB styret. 

I fakultetsstyret håper jeg å kunne bidra til gode og konstruktive løsninger som vil være i hele 

spennet av Gruppe-C sine interesser. Med lang fartstid ved UiB på ulike institutter og fakulteter 

mener jeg å kjenne organisasjonen godt, og at jeg har egenskaper som gjør det enkelt å samarbeide 

på tvers av både gruppetilhørighet, institutter, fagmiljø og andre samarbeidsparter. 
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