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I konkurranse med flere 
andre europeiske polar-
forskningsinstitusjoner 
har Nansensenteret 
vunnet, og skal nå koor-
dinere EUs overvåkings-
system av Arktis.
ELISE KRUSE
elise.kruse@bt.no

Professor Stein Sandven ved 
Nansensenteret i Bergen er for 
tiden i ferd med å få i land en 
kontrakt med EU om prosjektet 
Integrated Arctic Observing sys-
tem (INTAROS) som skal bygge 
et bedre observasjonssenter i 
Arktis.

Prosjektet vil være vesentlig 
for EUs bærekraftige strategi 
for Arktis i årene fremover. Det 
er Horizon 2020 som står bak 
prosjektet.

Horizon 2020 er EUs største 
program for undersøkelse og 
innovasjon noensinne, og mot-
tar totalt 80 milliarder Euro 
mellom 2014 og 2020 for å 
finansiere ulike prosjekter, slik 
som INTAROS.

Ledende nordmenn
– Målet er å få mer kunnskap om 
det arktiske miljøet både i hav, 
luft og på land, som er de største 
områdene for klimaendring. 

SAMMEN FOR ARKTIS: Prosjektet INTAROS inkluderer til sammen 48 samarbeidsinstitusjoner fordelt på 20 land tvers over Arktis, i Sibir, Nord-Amerika og Europa.  FOTO: EIRIK GRØNNINGSÆTER

Nansensenteret 
får prestisjefylt 
EU-prosjekt

Nå er doen til 1,2 mill. åpen igjen
Toalettet på Mundheim 
måtte holde stengt fordi 
ingen ville ta vaskeregnin-
gen. Nå er det åpnet igjen 
– men kun midlertidig.

MARTINE MARKUSSEN 
martine.markussen@bt.no

For en drøy uke siden skrev BT 
om toalettet på bussholdeplas-
sen på Mundheim som ble stengt 
30. juni i år, etter at ingen ville ta 
regningen for driften av bygget. 

Det medførte blant annet at 
ingen rengjorde toalettet mellom 
slagene – og dermed ble kroken 
satt på døren. 

Da var det kun et halvt år siden 
det røde toalettbygget til 1,2 mil-
lioner kroner sto ferdig.

Nå er toalettet åpnet igjen, og 
det blir vasket hver dag slik at 
turister og andre kan gjøre sitt 
fornødne på vei gjennom bygden.

– Mundheim grendeutvalg 
har påtatt seg å vaske toalettene, 
mens Kvam næringsråd tar seg av 
regningen, opplyser Anita Hest-
hamar, fungerende rådmann i 
Kvam kommune.

– Vel anvendte kroner
Det var grendeutvalget som sto 
for vaskingen også før toalettet 
ble stengt, men da ble regningen 

sendt til kommunen – som står 
som byggeansvarlig og eier av 
toalettet.
– Vi vil ikke la det gå utover de 
besøkende at ingen vil påta seg 
regningen, sier Torleif Ljones, 
daglig leder i Kvam næringsråd.

Ljones mener det egentlig 
dreier seg om småpenger for å 
holde toalettet åpent.

– Det er vel anvendte kroner 
dersom vi bidrar til at bygden får 
fornøyde besøkende som stopper 
og kanskje legger igjen mer pen-
ger, sier han.

Ikke fast avtale
Løsningen med Kvam nærings-

råd er imidlertid ikke permanent. 
Avtalen strekker seg kun ut au-
gust. Etter det risikerer toalettet å 
bli stengt igjen, dersom kommu-
nen ikke finner andre som kan ta 
hele eller deler av regningen.

Hesthamar i Kvam kommune 
sier hun er glad for at det er 
funnet en løsning, om enn bare 
midlertidig.

– Hvordan jobber dere for å få 
fast avtale?

– Dette har vært jobbet lenge 
med, men nå er det ferietid og 
vanskelig å få tak i sentrale per-
soner. Derfor avventer vi situasjo-
nen til ferietiden er over, sier den 
fungerende rådmannen.

FAKTA

Integrated Arctic  
Observing system  
(INTAROS)

n Et stort prosjekt ledet av 
EUs program Horizon 2020 
som fokuserer på å finansi-
ere bærekraftige prosjekter
n Vil bli koordinert og for 
det meste styrt av Nansen-
senteret i Bergen i tillegg 
til 47 andre institusjoner i 
verden
n I Bergen bidrar Nansen-
senteret, Universitetet i 
Bergen og Havforskningsin-
stituttet
n Har som mål å bygge et 
bedre observasjonssenter i 
Arktis
n Har fått utdelt 15, 5 millio-
ner euro fordelt over fem år
Kilde: Nansensenteret

Utfordringen er å modulere 
og varsle hva som vil skje med 
klimaet i Arktis med tanke på 
økt oppvarming og alle konse-
kvensene det vil føre med seg, 
forteller Sandven som vil lede 
prosjektet.

Totalt er det satt av 15,5 mil-
lioner euro til prosjektet som vil 
gå over de neste fem årene. 48 
institusjoner fra hele verden vil 
bidra, syv av dem norske.

– I og med at Norge satser mye 
på arktisk forskning og betaler 

en ganske dyr medlemsavgift i 
Horizon 2020 er det bra at den 
norske parten får noe tilbake fra 
EU, mener Sandven.

Han understreker at dette er 
et stort prosjekt for Nansensen-
teret, men også UiB og Havfors-
kningsinstituttet som er andre 
samarbeidspartnere.

– Selv om det er 20 land som 
er med er det Norge som har den 
største andelen. Det gjenspeiler 
all den norske forskningsaktivi-
teten i Arktis, og i dette tilfellet 

var det vi i Bergen som klarte å 
nå gjennom.

Utfordrende forskningsmiljø
EU ønsker med prosjektet å få 
mer datagrunnlag for å ha et 
bedre utgangspunkt for vars-
ling av klimaendringer i Arktis. 
Målet er å forebygge og tilpasse 
seg klimaendringer, og for å få 
det til så trengs det mer data og 
observasjon.

Sandven peker på flere utfor-
dringer ved å drive forskning på 
Arktis.

– Det å utvikle og drive må-
lesystemer i et kaldt miljø er 
utfordrende. Å få disse instru-
mentene til å gå av seg selv er 
også et problem. Veldig mange 
instrumenter krever at men-
nesker opererer dem, men det 
kan man ikke i Arktis året rundt. 
Derfor trengs det flere av de au-
tomatiserte.

Han sier også det er en utfor-
dring å vite hvor det bør måles, 
fordi man ikke kan måle overalt, 
men må prioritere og vite og 
forstå hvor det er best.

Prosjektet inkluderer forskere 
på tvers av disipliner, både 
naturvitenskapelige og sam-
funnsfaglige. Blant annet vil det 

også se på situasjonen for urbe-
folkningen i Arktis, og hvordan 
de eventuelt må forholde seg til 
klimaendringer.


