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Nøkkeltall



Forskningsområder



Strategi Uni Research 2016-2020
Vårt samfunnsoppdrag
:: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper 
verdier for samfunnet.
:: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder hvor vi 
kan bidra til ny kunnskap, beredskap, omstilling og løsninger på 
regionale, nasjonale og globale utfordringer. 
:: Vi skal samarbeide tett med andre forskningsmiljø, næringsliv og 
offentlig sektor.  

Visjon
Premissleverandør for samfunn og næringsliv 



Klimatjenester, klimatilpasning, 
forebygging og kunnskap

• Konsekvenser av klimaendringer:
• Bedre kunnskapsgrunnlag for klimaendringer 

nasjonalt og internasjonalt.
• Forebygging av konsekvensene av klimaendringer
• Vi ønsker robuste samfunn som har gode rutiner 

og beredskap til å takle klimaendringer 
• Vårt samfunnsansvar knyttet til utviklingsland



Norwegian Earth System Model 
(NorESM)
• INES – stort infrastruktur prosjekt i samarbeid med UIO, 

Meteorologisk institutt, NILU, UIB, Nansen senteret og Uni 
Research

• Avgjørende verktøy for klimaforskningsmiljøene som gir både 
relevans for framskrivning av klimautvikling og klimapredikasjon 
som del av CMIP aktivitet

• Gi service - relevante scenarier for forvaltningen når det gjelder  
klimatilpasning



Modellverktøy

Future climate simulated by NorESM for 4 different scenarios
Contributing to CMIP

Simulert global temperatur



Klimamodeller og regional nedskalering

Regional nedskalering: tar informasjon fra observasjoner og globale 
klimamodeller og nedskalere dette med særdeles høy oppløsning for gitt 
region. Ressurskrevende øvelse, men helt nødvendig for å gi gode data til 
regional klimatilpasning



Klimatjenester nasjonalt



Klimatjenester i utviklingsland 
• Uni Research samarbeider med lokale 

kunnskapsinstitusjoner og bønder i flere land:
• Etiopia, India, Bangladesh, Cuba og Brasil

• Mål: gi bedre og målrettet klimainformasjon på 
lavest mulig nivå. 



Karbonkretsløpet

• Forstå karbonkretsløpet og
konsekvenser av økte utslipp av CO2
• Hav- og atmosfære utveksling og terrestrisk

komponent av total karbonflux og opptak av CO2
• Havforsuring: Det er påvist at pH i havet synker

grunnet økning av CO2 i hav og atmosfære. 
• Havforsuring har potensielt store effekter på marine 

organismer, økosystemer og næringer. 
• Viktig å overvåke utviklingen i åpent hav og langs

kysten. 



Biogeokjemi

• Koordinerer stor infrastruktur (ICOS). 
• Observerer drivhusgass-flukser i hav, atmosfære og i det terrestriske system.
• Samarbeid mellom NIBIO, NILU, UIB og Uni Research.



ICOS stations RI-network
Atmosphere Ecosystems Oceans

NILU NIBIO Uni Research/UIB



Kystvarsling
Varsling av bølger, vind og strøm langs kystens farleder



Samfunnsgevinst
• Verdiskaping: Bidra til nye arbeidsplasser gjennom økt 

produktivitet innen fiskeoppdrett, fiskeri og andre 
kystnæringer. 

• Miljø: Hindre skade på miljøet som følge av skipsulykker, 
havari av oppdrettsanlegg og annen hardværsskade 
gjennom bedre beslutningsgrunnlag for sikker drift.

• Sikkerhet: Redde liv gjennom bedre 
beslutningsgrunnlag for sjøfarende og næringsdrivende 
langs kysten. 

• Effektivitet: Effektivisering av passasjertrafikk, 
fiskeoppdrett og andre kystnæringer gjennom bedre 
beslutningsgrunnlag for drift, vedlikehold og operasjon.



Saltstraumen
• «Verdens sterkeste tidevannsstrøm», bare 

trygg noen minutter hver gang strømmen snur 
for mindre båter og fartøyer.

• Saltstraumens signalstasjon er nå nedlagt og 
erstattet av automatisk strømvarsling fra 
BarentsWatch. De bruker data fra 
Meterologisk institutt og Kystverket samt 
strømmodeller fra Uni Research Polytec.



Status på tjenestene per i dag:
• Bølgevarsler: ca 50% dekning
• Strømvarsler: ca 5% dekning
• Farleder: ca 20 % dekning
• Varsel for farlige bølger: ca 10 % dekning
• Alle varsler er fritt tilgjengelig på to portaler.



Tverrfaglig samarbeid
• Miljø, klima og samfunn

• Utvikle økosystemindeks for Norske fjorder og
kystsone

• Klima og Big Data
• Hvilken region i havet kan vi bruke til enkel 

predikering av CO2 opptak i framtiden? 

• Klima og Bioteknologi
• Mikrobielle biomarkører for å bedre forstå Carbon 

frigivelse knyttet til smelting av permafrost 



Tverrfaglig samarbeid
• Miljø, samfunn, big data og fjernanalyse

• Overvakning og samfunnsmessige tiltak mot marin
plastforsøpling

• Klima og miljø
• Bærekraftig lakseoppdrett i et hav påvirket av 

klimaendringer

• Miljø og big data
• Nye muligheter til å trekke kunnskap ut av data fra

merket villfisk



Takk for oppmerksomheten!  


