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Hva er en jordsystemmodell?
• En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et 

tredimensjonalt rutenett.
• Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, 

havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring 
av energi, bevegelse og fuktighet.

• Når klimamodellen også inkluderer avansert interaktiv atmosfærekjemi og 
biogeokjemiske sykluser (slik som karbonsyklusen), kalles den en 
jordsystemmodell.



Hvorfor trenger Norge en jordsystemmodell?
En god modell og et godt modelleringsmiljø har relevans for samfunn og 
beslutningstakere: 

• Avgjørende for at forskere skal kunne gi samfunn og politikere den 
nødvendige informasjonen som kreves for å ta beslutninger knyttet til 
klima.

• Bidrar til internasjonale klimabeslutninger ved at Norge kan delta i 
internasjonale modellsammenligningsprosjekt. Et eksempel er at Norge 
på kort varsel kunne bidra til en IPCC spesialrapport for å kartlegge effekten 
av 1.5°C oppvarming. Dette ble etterspurt i Parisavtalen fra 2015.

• Vi tilfører unike simuleringer til modellsammenligninger – et tilstrekkelig 
utvalg av uavhengige modeller er nødvendig for å kunne estimere 
usikkerheten i simuleringene.

• Å være i ”første divisjon” i klimamodellering bidrar til at Norge inkluderes 
som en sentral aktør i internasjonale klimavurderinger og øker Norges 
tyngde i internasjonale forhandlinger om utslippsreduksjoner og 
tilpasning.



Hvorfor trenger Norge en jordsystemmodell?
En god modell og et godt modelleringsmiljø har forskningsrelevans:

• Et verdensledende modelleringsmiljø gir norske forskere mulighet til å 
utvikle egne ideer og kapasiteter rettet mot forskningsmål til nasjonale 
forskningsgrupper og interessenter.

• En nasjonal jordsystemmodell er et fremragende verktøy for 
kompetansebygging innen klimaforskning.

• En unik jordsystemmodell er en døråpner for deltagelse i internasjonale 
prosjekter.

• Intern ekspertise på jordsystemmodellering kan hjelpe mindre erfarne 
modellører til å konfigurere modellen og tolke resultater riktig. Dette er 
spesielt viktig for bruk av et slikt verktøy på master og PhD nivå.

• Tilgjengelighet av en modell som er spesielt tilpasset nasjonale 
tungregnings- og datalagringsressurser.



Historien bak NorESM
• Ved Bjerknessenteret i Bergen hadde Universitetet i Bergen og 

Nansensenteret utviklet Nordens første koblete klimamodell, Bergen 
Climate Model, som etter hvert ble utvidet til å kunne simulere 
karbonsyklusen.

• Universitetet i Oslo og Meteorologisk institutt hadde utvidet en 
atmosfæremodellen CAM fra NCAR/UCAR i USA med avansert aerosol-
kjemi-sky fysikk og etablert CAM-Oslo.

• I klimaforskningsmiljøet var det et ønske om å forene klimamodell- og 
analyseverktøy i Norge og å etablere en felles jordsystemmodell.

• I 2006 ble det bestemt å søke om prosjektfinansiering fra Norges 
forskningsråd for å bygge en nasjonal jordsystemmodell.
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Deltagere på EVA prosjektmøte 8. september 2017, Bergen

EVA: NFR prosjekt: Earth system modelling of climate Variations in the Anthropocene



Innflytelse og merverdi av NorESM
To modellversjonener av NorESM bidro med eksperimenter til CMIP5 i 2011. 
Innen februar 2017 har disse modellversjonene blitt benyttet i henholdsvis 494 
og 226 fagfellevurderte publikasjoner fra forskere verden over.

Fordeling av utviklere og brukere av NorESM i Norge:

NorESM brukes også ved Stockholms universitet, Helsingfors universitet og 
Københavns universitet.

	



Innflytelse og merverdi av NorESM
Oversikt over prosjekter der norske forskere er involvert og NorESM utvikles 
eller benyttes. Dette gjelder prosjekter fra 2007 og frem til i dag.

Antall prosjekter og 
finansieringskilde.

Totalt innvilget 
prosjektfinansiering (MNOK).

Forskningsrådes satsing på NorESM i NorClim/EarthClim/EVA har gitt en 
betydelig merverdi!



• EVA prosjektet avsluttes i 2018. 
• Det var ingen passende utlysninger fra NFR (KLIMAFORSK) som muliggjør 

en glatt videreføring av finansieringen.
• NFR signaliserte at de ikke ser på det som sin oppgave å gi langsiktig 

finansiering til en slik aktivitet gjennom forskningsprosjekter.
• NFR pekte på INFRASTRUKTUR utlysningen 2016 som en mulighet for 

videreføring av deler av NorESM aktiviteten.

Tiltak:
• Det norske klimamodelleringsmiljøet gikk sammen om å levere en søknad 

om forskningsinfrastruktur til støtte for videreutvikling og bruk av NorESM til 
søknadsfristen 12. oktober 2016.

Finansieringssituasjon i 2016



INES



INES konsortium
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Målsetninger
• Oppgradere og vedlikeholde en cutting-edge og verifisert 

jordsystemmodell egnet for det nasjonale klimaforskningsmiljøet og 
deltagelse i internasjonale modellsammenligningsprosjekt.

• Tilby en infrastruktur for effektive modellsimuleringer, 
lagringsløsninger, analyse- og valideringsverktøy for det nasjonale 
klimaforskningsmiljøet og samarbeidende internasjonale grupper.

• For effektiv deling av modelldata, tilby en infrastruktur som er tilkoblet 
internasjonale datagrid og sikrer at modelldata oppfyller etablerte 
standarder i klimaforskningsmiljøet.



Prosjektorganisering



Tidslinje av aktivitetsnivå

CMIP6                                 CMIP7

CMIP: Coupled Model Intercomparison Project

CMIP fase År for første eksperimentleveranse Deltagende norske modeller
CMIP3 2005 Bergen Climate Model (BCCR-BCM2)

CMIP5 2011 NorESM1-M, NorESM1-ME 

CMIP6 2017 NorESM2

CMIP7 2023 NorESM3



Kritiske faktorer ved etablering og drift 

Etablering og drift:
• Tilgang på egnede tungregnings- og lagringsressurser.
• Bevaring av nøkkelpersoner.

Etablering:
• Finansiering av forskningsbidrag til modellutvikling.
• Utviklingsaktivitet av CESM i USA.
• CMIP7 tidsplan.

Drift:
• Realisering av egenfinansiering.



Kostnadskomponenter og driftsøkonomi

• Total kostnadsramme for etablering og drift: MNOK 180
• Omsøkt støtte fra NFR: MNOK 110
• Egenfinansiering MNOK   70
• Lønn og indirekte utgifter MNOK 156
• Andre utgifter* MNOK   24
*Hoveddelen av andre utgifter (MNOK 20) er kostnad av UNINETT Sigma2 
tungregnings- og lagringsressurser.



Konsekvenser av budsjettkutt for årene 2018-2022
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Core activities to achieve basic operation and upgrade:
− HPC porting and optimization
− CESM upgrades
− Data management and exchange*
− MICOM/HAMOCC maintenance and basic upgrades*
− CAM−Oslo maintenance and basic upgrades*
− Calibration, baseline experiments and validation*
− Basic user support and tools
− Governance*
− Travels and meetings*

57.5

Greater ambition on core activities*
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Data assimilation
capability
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High resolution capability
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Arealet av aktiviteter gjenspeiler budsjettfraksjon 
og tall er estimert RCN bidrag i MNOK.
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INES INES

INESINES INES II

INES ekstra

KLIMAFORSK 
støtteprosjekt

Alternativer for å komplementere INES 
Tilsvarende omsøkt NFR støtte
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Kick-off møte

Oppdaterte betingelser for tilgang

Internt og eksternt INES nettsted / 
Årlig kodeutgivelse / NorESM bruker workshop /

Brukerveiledning for dataassimilering / Versionskontrollsystem /
Teknisk dokumentasjon av DECK eksperimenter /

Grunnleggende dataassimileringsfunksjonalitet

Årlig kodeutgivelse/ NorESM bruker workshop /
Diagnostikkverktøy / Vitenskapelig manual / Teknisk veiledning / 

Avansert dataassimileringsfunksjonalitet



Avklaring av prioriteringer innenfor redusert 
ramme Utgangspunktet for forhandlingene er en støtte på MNOK 70 fra NFR (-36%).
Vi har undersøkt konsekvensen av et nedskalert budsjett og det er enighet i 
konsortiet om følgende prinsipper:
• Forholdet mellom NFR bidrag og egenbidrag vil opprettholdes.
• Definere kjerneaktiviteter og forsøke å bevare disse i nedskalert budsjett.
• Redusere kostnad av tungregnings- og lagringsressurser i nedskalert 

budsjett med innvirkning på ambisjoner for oppløsning og kompleksitet.
• Prosjektelementers berettigelse for finansiering vurderes etter: bidrag til 

grunnleggende drift og tjenester; bidrag til egenart av NorESM; tilgjengelig 
spisskompetanse; relevans for forskningsutøvelse og interessenter.

Fordeling av NFR bidrag i tre ulike budsjettscenarioer:

MNOK 110 MNOK 90 MNOK 70
Lønn 89 73 (-18%) 58 (-35%)
Tungregning og lagring 17 13 9
Andre kostnader 4 4 3



Kjerneaktiviterer for å oppnå grunnleggende drift og oppgradering:
• Porting og optimalisering på tungregneressurser.
• CESM oppgraderinger.
• Datahåndtering og –utveksling.
• Vedlikehold og grunnleggende oppgradering av MICOM/HAMOCC.
• Vedlikehold og grunnleggende oppgradering av CAM-Oslo.
• Kalibrering, baseline eksperimenter og validering.
• Grunnleggende brukerstøtte og –verktøy.
• Prosjektledelse og –styring.
• Reiser og møter.



Aktiviteter i fare i nedskalerte budsjetter:
• Høyoppløselig modellering.
• Diagnostisk kapabilitet.
• Kapabilitet til dataassimilering.
• Prosesser og kapabilitet på høye breddegrader.
• Evne til langsiktig fremskrivning av havnivå.
• Utvidet brukerstøtte og -verktøy.



Høyoppløselig modellering:
• redusert behov for parametriserte

prosesser.
• representasjon av orografiske effekter.
• generell global og regional 

modelltroverdighet.
• fremskrivning av forekomst og intensitet 

av ekstremvær.
• regional nedskalering.



Aktiviteter i fare i nedskalerte budsjetter:
• Høyoppløselig modellering.
• Diagnostisk kapabilitet.
• Kapabilitet til dataassimilering.
• Prosesser og kapabilitet på høye breddegrader.
• Evne til langsiktig fremskrivning av havnivå.
• Utvidet brukerstøtte og -verktøy.



Stabile vannisotoper:
• Tunge og lette isotoper finnes 

fortrinnsvis i henholdsvis 
fast/flytende form og gassform.

• Kraftfullt verktøy i studiet av 
klimasystemets vannsyklus.

• Bygger broer til hydrologi og 
paleoklimatologi.

FLEXPART:
• Lagrangsk transport- og 

dispersjonsmodell.
• Benyttes for dispersjonsanalyse av 

radioaktive stoffer og 
luftforurensning, analyse av 
strømningsklimatologi og 
vannsyklus.

Kilde: SAHRA (http://web.sahra.arizona.edu)Kilde: Petra Seibert



Aktiviteter i fare i nedskalerte budsjetter:
• Høyoppløselig modellering.
• Diagnostisk kapabilitet.
• Kapabilitet til dataassimilering.
• Prosesser og kapabilitet på høye breddegrader.
• Evne til langsiktig fremskrivning av havnivå.
• Utvidet brukerstøtte og -verktøy.



Kapabilitet til dataassimilering:
• Cutting-edge initialisering for 

prediksjon og parameter-
estimering.

• Partnere i Bjerknessenteret har 
utviklet avansert kapabilitet til 
klima-prediksjon men mangler 
kapasitet for tilgjengeliggjøring 
for det bredere nasjonale 
klimaforsknings-miljøet.

• Prediksjon av klimautvikling fra 
sesong til dekade tidsskala er viktig 
for flere interessenter (f.eks. 
fiskeri, energi, skipsfart, jordbruk, 
forsikringssektor).

• Klimaprediksjon er en del av CMIP6 
og antageligvis CMIP7.

NorCPM 6-måneders forecast skill 
av hav overflatetemperatur.



Aktiviteter i fare i nedskalerte budsjetter:
• Høyoppløselig modellering.
• Diagnostisk kapabilitet.
• Kapabilitet til dataassimilering.
• Prosesser og kapabilitet på høye breddegrader.
• Evne til langsiktig fremskrivning av havnivå.
• Utvidet brukerstøtte og -verktøy.



neXtSIM: next generation sea-ice model
• Basert på de nyeste observasjonene 

av og ideene for sjøismekanikk
(erstatter 80-talls ideer og teknologi).

• Har demonstrert unik evne til å 
beskrive råker og oppstuvinger i 
sjøis.

Permafrost:
• Mer omfattende inkludering av rollen 

til permafrost i biogeokjemiske 
sykluser (f.eks. karbon, nitrogen).

• Effekt av permafrostsmelting
(f.eks. metan- og CO2-utslipp).

Kilde: Chris Linder/Visuals Unlimited/Getty



Aktiviteter i fare i nedskalerte budsjetter:
• Høyoppløselig modellering.
• Diagnostisk kapabilitet.
• Kapabilitet til dataassimilering.
• Prosesser og kapabilitet på høye breddegrader.
• Evne til langsiktig fremskrivning av havnivå.
• Utvidet brukerstøtte og -verktøy.



Many Fronts 
Never start a land war in Asia? 

•� CISM 
–� What? 

•� CESM 
–� SMB 

•� Ocean-Ice 
Shelf 
–� Ice shelf 
–� Ocean 
–� Calving 

•� Dynamics 
–� Forms 
–� Variable 

resolution 

•� Subglacial 
hydrology 

Evne til langsiktig fremskrivning av 
havnivå:
• Krever dynamisk modellering av 

iskapper og kobling av iskapper
med andre komponenter i 
klimasystemet.

• Ytterligere krav til masse- og 
energikonservering i klima-
systemet.

• Endring av iskappefordeling endrer 
gravitasjons-potensialet og 
påvirker jordskorpen på ulike 
tidsskalaer.

Kilde: Bamber and Riva (2010)



Aktiviteter i fare i nedskalerte budsjetter:
• Høyoppløselig modellering.
• Diagnostisk kapabilitet.
• Kapabilitet til dataassimilering.
• Prosesser og kapabilitet på høye breddegrader.
• Evne til langsiktig fremskrivning av havnivå.
• Utvidet brukerstøtte og -verktøy.



• Forbedre tilgjengelighet og 
brukervennlighet av NorESM og 
diagnostikkverktøy.

• Tilby et nettbasert grensesnitt for 
brukere med mulighet for alle å dele 
nye verktøy.

• Stimulere samarbeid og tverrfaglig 
forsking, også industri.

• Gjør forskning reproduserbar.
• Deling av forskning for å øke 

synlighet av norske forskeres 
arbeid med NorESM.

Klikk for interaktiv 
visualisering med 

beregninger på sparket

Lag, bygg og kjør 
NorESM modellen og 

diagnostikkverktøy

Et virtuelt NorESM forskningsmiljø (Galaxy geoportal): 



Oppsummering av konsekvenser av NFR støtte på MNOK 70 i forhold til 
omsøkt beløp:
• Vi anser at aktiviteten på infrastruktur relatert til NorESM vil kun bli 

marginalt styrket i forhold til situasjonen de siste 5 år.
• Balansen i involvering og finansiering mellom partnerne i konsortiet vil bli 

forverret.
• Lite sannsynlig at INES kan tilby en verdensledende jordsystemmodell til 

det nasjonale klimaforskningsmiljøet på grunn av kompromisser når det 
gjelder oppløsning, kompleksitet og støtte til modellutvikling.

• Ambisjonen for brukerstøtte og –verktøy må reduseres.
• Evnen til å kunne gjennomføre relevante modellsimuleringer til 

internasjonale modellsammenligningsprosjekt og til nytte for samfunn, 
næringsinteresser og beslutningstakere svekkes.



Planer for langsiktig drift og ansvarsfordeling av stillinger
Partnerne garanterer for driftsfasen 2023-2027 gjennom egenbidrag.
For å dekke nødvendig kompetanse og tjenestetilbud er egenbidrag for 
perioden 2023-2027 fordelt som følger: Uni 40%, MET 25%, NERSC 14%, UiB 
11%, UiO 9%, NILU 1%.
Etter 2022 forventer konsortiet et ønske om videre oppgradering av 
infrastrukturen. Finansieringskilder for videre oppgradering og drift, med 
tilsvarende grunnleggende målsetninger som INES, kan være:
• Egenfinansiering fra konsortiet.
• Nordiske forskningsprogram.
• Europeiske forskningsprogram.
• Forvaltningsorganer.
• Ny infrastruktursøknad.
• Brukerbidrag gjennom innføring av TDI- og leiestedsmodell.
I en eventuell revidert søknad foreslår vi å inkludere en oppgave i WP6 for å 
kartlegge finansieringsmuligheter etter 2022. I en slik oppgave vil spesielt 
brukermiljøets interesse for og juridiske begrensninger av (f.eks. bruk av 
CESM) en brukerbidragsmodell bli undersøkt.


