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Ferietid 
 
Det siste nyhetsbrevet før ferien skrives i Beijing. Jeg er her for å delta på prosjektmøte i DecCen- og 
BlueArc prosjektene og etterpå undervise på sommerskole som arrangeres av Nansen-Zhu senteret 
(NZC). Som kjent er Nansensenteret, UiB og Uni partnere sammen med Institute of Atmospheric 
Physics i Beijing (IAP) i NCZ. De to nevnte prosjektene driftes sammen med kinesiske partnere der vi 
har NCZ som platform. Etter å ha fulgt samarbeidet siden starten kan vi trygt si at det har vært en 
suksess. Prosjektene har drevet fram imponerende forskning både i bredde og omfang og det har 
vært veldig inspirerende å se alle de gode presentasjonene som har vært her de siste dagene. Den 
enorme satsningen og utviklingen på klimaforskning vi har kunnet følge her i Beijing (og som 
fortsetter med høyt tempo) understreker at dette samarbeidet har vært en riktig satsning fra vår 
side. Det blir etter min mening viktig å opprettholde og utvikle denne forbindelsen i årene framover. 
 
Vårsemesteret og forsåvidt hele 2011/12 har vært preget av høy aktivitet. I tillegg til de mer 
rutinemessige aktivitetene er GFI-ansatte involvert i en imponerende rekke eksterne arenaer. 
Spesielt er vi aktive på eksternfinansierte forskningsprosjekter. Gitt rammebetingelsene for denne 
virksomheten har vi totalt sett hatt god uttelling denne perioden. Det er også gledelig å registrere at 
flere prosjektforslag er under oppseiling. At vår innsats har vært synlig og god over tid bekreftes av 
den positive omtalen både i Geofagevalueringen og Klimaforskningsevalueringen (link her) som NFR 
har gjort. 
 
Vi har hatt mange PhD- disputaser dette akademiske året og omtalene bekrefter inntrykket av høy 
kvalitet. Gratulerer til alle nye doktorer! Vi har også hatt mange gode masterpresentasjoner og når 
dette semesteret er over er det selvsagt helt på sin plass å gratulere alle studenter som har fullført 
grader og kurseksamener med innsatsen. 
 
I tillegg til å drive med studier har studentene våre revitalisert Fagutvalget. De har også etablert en 
base i 4 etasje, østfløyen ved å pusse opp ett av lagerrommene våre der og slik sett lagt et godt   
grunnlag for nåværende og kommende GFI-studenter til å drive aktiv organisert studentaktivitet. 
 
Til slutt vil jeg takke administrasjonen for god innsats i en turbulent periode. På relativt kort tid har 
det blitt skiftet ut 5 av 7 personer i staben. Det sier seg selv at det har krevd ekstrainnsats for å holde 
hjulene i gang både av både "gamle" og nye i GFI-administrasjonen. 
 
Riktig god sommer til alle! 
 
Hilsen 
Nils Gunnar 
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Aktuelt 
 
LIDAR placed in the tower 
 
The meteorology group at the GFI planned to lift the new NORCOWE LIDAR to the 
instrumental platform on the roof top. The plan was to order a crane truck in the late afternoon 
so that the car parking in front of the GFI was empty. Nevertheless, the truck driver felt it 
more convenient to surprise us and blocked the car parking already Wednesday morning last 
week without notice. Stress levels started to rise as the first members of the meteorology 
group came to work. The LIDAR’s weight is about 180 kg and requires at least five to six 
persons to move it. Left with no choice our “chief” engineer Anak and administration chief 
Terje instantly took command and ordered the LIDAR to be moved from the laboratory in the 
cellar, around the mid-building to the main entrance where the crane truck was waiting. 
Fortunately, they gathered enough people and the LIDAR was moved in front of the crane 
truck without problems. After that, the lift of the LIDAR to roof top was almost unspectacular 
as no further problems arose. On the roof top, Terje did a very good job in instructing the 
truck driver how to move the LIDAR into position and the entire operation was finished after 
45 minutes. Since nobody did this before, I think the GFI holds the world record in moving a 
180 kg LIDAR 45 meter up to the roof top! Nils Gunnar, are you contacting the Guinness 
book? 
 
Here are some pictures to enjoy  Martin Flügge 
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More of Martin´s LIDAR-pictures can be found on 
http://vedlegg.uib.no/?id=0b75e8a30654e24505cead32aef08317 
 
There are also some pictures at the server GFI_BCCR\Felles\Bilder\Lidar_lift taken by Frank 
Cleveland. 
 
 
Nytt rom for geofysisk fagutvalg 
 
Som nevnt i innledningen fra instituttlederen har studentene pusset opp rom L6 (tidligere 
lager) til et nytt rom for fagutvalget. De har også vært flinke til å ta bilder underveis, og vi har 
fått låne bildene deres:  
 

           
 
 

 
 

http://vedlegg.uib.no/?id=0b75e8a30654e24505cead32aef08317
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Som man ser har rommet blitt veldig bra, og studentene har nå fått en god base for 
fagutvalget. 
 
 
 
 
 
 
Forelesninger, kurs og seminar – Lectures, courses and seminars 
 
 
Språkkurs for ansatte ved UiB – høsten 2012 

Personal- og organisasjonsavdelingen tilbyr ulike kurs i språk for ansatte, og har satt opp en 
foreløpig kursplan for høsten: 

22.-21. august: Kurs i engelsk for ledere og personalmedarbeidere. (fulltegnet) 

3. september: Oppstart av kveldskurs i akademisk engelsk for vitenskapelig ansatte, som går 
over 13 kurskvelder. 

16. oktober: «I klartekst», kurs i å skrive klart og godt på norsk. 

23. oktober: «I klartekst», kurs i å skrive klart og godt på norsk. 

25.-26. september: Engelskkurs for administrativt ansatte ved UiB, todagers kurs. 

27.-28. november: Workshop i akademisk engelsk for ph.d.-kandidater, todagers kurs. 
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All kursinformasjon med påmeldingslenker vil bli lagt ut fortløpende på intranett og på 
Personal- og organisasjonsavdelingens nettsider (i kalenderen). (http://www.uib.no/poa) 

Det vil også komme tilbud om kurs i nynorsk, men her er ikke datoene fastsatt enda. Kursene 
er åpne for alle ansatte, så fremt ikke noe annet er spesifisert. Vi håper dere vil videreformidle 
kursplanen til aktuelle ansatte.  

Flere kurs kan planlegges ved behov, og hvis det er avdelinger/fakulteter/institutter som har 
ønsker om skreddersydde kurs for sine ansatte, kan de gjerne ta kontakt med Ellen M. Grong 
ved Personal- og organisasjonsavdelingen.  

Se også nettsiden www.uib.no/sprak for informasjon om andre språkressurser. 

 

Seminar om forskningsetikk 
 
Redelighetsutvalget ved UiB arrangerer seminar i forskningsetikk på Solstrand   
31. oktober - 1. november 2012. Seminaret arrangeres 5. år på rad.  

Årets tema er «Etiske normer for publiseringspraksis – under press?» 

Program og påmelding vil bli lagt ut her:  
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/06/seminar-i-forskningsetikk-2012 
 
 
Horisont-forelesninger 
Informasjon om kommende Horisont-forelesninger finner du her. 
 
 
 
Publikasjoner 
 
Publikasjoner 2012 registrert under GFI i CRISTIN som ikke har vært rapportert i 
nyhetsbrevet tidligere  
 
Mayer, Stephanie; Jonassen, Marius Opsanger; Sandvik, Anne Dagrun; Reuder, Joachim.  
Profiling the Arctic Stable Boundary Layer in Advent Valley, Svalbard: Measurements and 
Simulations. Boundary-layer Meteorology 2012 ;Volum 143. s. 507-526 
 
Bakker, D.C.E.; Pfeil, Benjamin; Olsen, Are; Sabine, C.L.; Metzl, N.; Hankin, S.; Koyuk, H.; 
Koszyr, A; Malczyk, J.; Manke, A.; Telszewski, M..  
Global data products hlep assess changes to ocean carbon sink. EOS : Transactions 2012 ;Volum 
93.(12) s. 125-126 
 
Barstad, Idar; Sorteberg, Asgeir; Mesquita, Michel D Santos.  
Present and future offshore wind power potential in northern Europe based on downscaled global 
climate runs with adjusted SST and sea ice cover. Renewable energy 2012 
 
Langehaug, Helene R.; Medhaug, Iselin; Eldevik, Tor; Otterå, Odd Helge.  
Arctic/Atlantic exchanges via the subpolar gyre. Journal of Climate 2012 ;Volum 25.(7) s. 2421-2439 
 

http://www.uib.no/poa
http://www.uib.no/sprak
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/06/seminar-i-forskningsetikk-2012
http://www.uib.no/matnat/forskning/horisonter
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Mengistu, Dereje T.; Sorteberg, Asgeir.  
Sensitivity of SWAT simulated streamflow to climatic changes within the Eastern Nile River basin. 
Hydrology and Earth System Sciences 2012 ;Volum 16.(2) s. 391-407 
 
Reuder, Joachim; Ablinger, Markus; Ágústsson, Hálfdán; Brisset, Pascal; Brynjólfsson, Sveinn; 
Garhammer, Markus; Jóhannesson, Tómas; Jonassen, Marius Opsanger; Kühnel, Rafael; 
Lämmlein, Stephan; De, Lange Tor; Lindenberg, Christian; Malardel, Sylvia; Mayer, 
Stephanie; Müller, Martin; Ólafsson, Haraldur; Rögnvaldsson, Ólafur; Schäper, Wolfgang; 
Spengler, Thomas; Zängl, Günther; Egger, Joseph.  
FLOHOF 2007: an overview of the mesoscale meteorological field campaign at Hofsjokull, Central 
Iceland. Meteorology and atmospheric physics (Print) 2012 ;Volum 116.(1-2) s. 1-13 
 
Richter, Kristin; Nilsen, Jan Even Øie; Drange, Helge.  
Contributions to sea level variability along the Norwegian coast for 1960-2010. Journal of 
Geophysical Research - Oceans 2012 ;Volum 117.  
 
Tjiputra, Jerry; Olsen, Are; Assmann, Karen Margarete; Pfeil, Benjamin; Heinze, Christoph.  
A model study of the seasonal and long-term North Atlantic surface pCO(2) variability. 
Biogeosciences 2012 ;Volum 9.(3) s. 907-923 
 
Fullstendig oversikt over publikasjoner ved Geofysisk institutt som er registrert i Cristin finner dere i 
lenken. 
 
 
 
PhD-nytt 
 
News from ResClim http://resclim.no/ 
 
A research Topic Seminar: From numbers to decisions- statistics and extreme weather 
 
Studieinformasjon 
 
 
 
Ledige stillinger  
 
 
 
 

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=1900&ar-til=2100&rapportkandidater=1&sted=184124400&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&hkat=BOKRAPPORTDEL&ukat=ARTIKKEL&ukat=OVERSIKTSART&ukat=ANTOLOGI&ukat=MONOGRAFI&sort=ar&bs=50
http://resclim.no/
http://resclim.no/ContentItem.aspx?ci=432
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