Referat etter møte i Nasjonal Toktkomité (NTK) og Nasjonal Instrument Pool (NIP), 02.
februar 2012
Sted: Havforskningsinstituttet, Tromsø.
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3. Agenda
Godkjenning av referat fra forrige møte
Status byttehandler
Toktprogram 2012,(endringer)
Toktprogram for Helmer Hanssen
Oppgaver NTK/NIP- fortid/nåtid/framtid
Nytt isgående forskningsfartøy
Status og planer kystfartøyer
Status og planer kystfartøyer, Nytt NGU fartøy,
Nytt Hibo fartøy, Ny kystgående Nord (Johan Ruud)
Ny kystgående sør (Håkon Mosby)
OFEG/ SIOS
ERVO, ISOM, EurOcean, EUROFLEET
Web-basert toktsystem
Eventuelt
Fremtidige møter på video
Neste møte – sted/tid

4. Innledning
På grunn av noen små tekniske problemer og en misforståelse, ble møtet flyttet fra UiT til
møterom Tromsøfjorden hos HI/Tromsø. Møterommet hadde muligheter for forbindelse til
akustikklabben på Nykirkekaien i Bergen via ”Communicator”. Denne tilkoblingen fungerte
meget bra, og det var muligheter for utveksling av presentasjoner mellom Bergen og Tromsø.
Møtet ble åpnet av Einar Nilsen og referat fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.
5. Status byttehandler
Status for byttehandler, der antall poeng oppsummerer hvem av medlemmene i NTK som har
til gode eller er skyldig poeng ved bruk av forskningsfartøyene ble gjennomgått.
Det ble stadfestet at Viking Explorer ikke var med på listen og at bruk av denne settes til
5 poeng pr. dag. Det samme gjelder for Trygve Braarud.
Fordelingen av poeng ble presentert slik:
Fartøy

Poeng pr døgn/dag

G.O. Sars

14

Helmer Hanssen (Ex-Jan Mayen)

11

Lance

10

Johan Hjort

10

Håkon Mosby

10

Hans Brattström

5

G M Dannevig

5

Johan Ruud

5

Viking Explorer

5

Trygve Braarud

5

Seism

3

Hyas

1

Bjørn Foyn

1

3

3

Tabellen nedenfor viser status på byttehandler pr 2 februar31.mai 2012.
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Poengregnskap frem til februar 2012

2007 - HI bruk av ”Seisma”: 9-11 september 2007 - 3 dager
2008 - NGU bruk av ”Trygve Braarud” 1 dag
2009 - HI bruk av ”Seisma”: 16-20 mars - 5 dager
2-10 juni - 8 dager
2-11 september - 5 dager
2010 – HI bruk av “Viking Explorer” - 10 dager
2010- HI bruk av ”Seisma”: 25mai – 04.juni - 10 dager
2010- HI bruk av ”Trygve Braarud”: februar/mars - 10 dager
2010- HI bruk av ”Seisma”: mai - 10 dager

9 poeng
3 poeng
15 poeng
24 poeng
15 poeng
50 poeng
30 poeng
30 poeng
30 poeng

2011-HI bruk av ”Seisma” 23.mai -01. juni
2011- UIO bruk av Hans Brattstrøm
2011-HI bruk av Trygve Braarud
2012- HI bruka av Seisma 7.mai -16 .mai –
30 poeng
2012-NGU bruk av G.O.Sars 15.-18- april -

10 dager
1 dag
5 dager
10 dager

30 poeng
5 poeng
15 poeng

4 dager

56 poeng

Det planlegges med at NGU skal bruke ”G.O. Sars” 8 dager i april 2012 hvor 4 dager
(66 56 poeng) gjøres opp som byttehandel og resterende 4 dager dekkes av Statoil. HI skal
bruke ”Trygve Braarud” 7 dager i uke 17 + opsjon på 7 dager i august/september 2012. Det
planlegges også at HI skal bruke ”Seisma” i 10 dager i 2012.
6. Toktprogrammer 2012
6.1 HI/UiB toktprogram
HI/UiB toktprogrammet for 2012 ble vedtatt i begynnelsen av januar 2012. Prosessen med å
få plass til de aller viktigste søknadene har vært lang pga redusert kapasitet for HI fartøyene
pga tekniske problemer, og at leieavtaler for hhv ”Helmer Hanssen” og ”Fangst” gikk ut i
2011. HI har fått på plass ny kontrakt med ”Fangst” (1+1+1 år), og godt samarbeid med blant
annet UiT og andre NTK partnere for gjennomføring av viktige tokt i 2012 har gjort at
toktprogrammet for 2012 er tilfredsstillende.

6.2 Toktprogram for ”Helmer Hanssen”
”Helmer Hanssen” er fullbooket for 2012 og UIT har også et godt samarbeid med UNIS.
HI planlegger å leie fartøyet i til sammen 60 dager i 2012 til hhv vintertoktet og
økosystemtoktet om høsten.
7. Oppgaver NTK/NIP- fortid/nåtid/framtid
Synspunkter ble fremlagt, og det er ønskelig med standardisering av fremtidige nye fartøyer
som blant annet kan frakte 20’’ konteiner, fartøyene bør ha fremdrift i form av gassdrift.
Det vil bli større behov for kystfartøyer og tabeller og regnskap for poeng som beskriver
samarbeidet i NTK bør benyttes som grunnlag for å arbeide videre med strategi for å få tak i
midler til fornyelse av flåten.
Det ble også ytret ønske om å standardisere redskapspakkene og infrastrukturen rundt behovet
for forskningen og planlegge strategi for utvikling i mindre kystnære områder.
8. Nytt isgående forskningsfartøy
Følgende status for prosjektet ble lagt frem av prosjektleder Per W. Nieuwejaar:
• Ekstern revisjon av KS 2 ”Styringsdokument” gjennomført og godkjent av Regjeringen.
• Beslutning om bygging i Nordområdemeldingen høsten 2011.
• ”Kick off” møte for ferdigstilling av design, spesifikasjoner med mer 7-8 februar 2012.
med siktemål å ha ferdig teknisk underlag til sommeren 2012.
• Prekvalifisering av verft (og anbudsfase?) ila høsten 2012.
• Kvalitetssystem for prosjektet skal utarbeides og implementeres ila vinter/vår 2012.
9. Status og planer kystfartøyer
9.1 Nytt NGU fartøy
Det ble presentert skisse av nytt fartøy som er 25m lang, har dobbelt skrog, mer fart og større
innredning med godt arbeidsdekk. Midler til bygging er ikke bevilget pr februar 2012.
9.2 Nytt Hibo fartøy
Det refereres til link:
http://www.hibo.no/index.php?ID=11930&lang=nor&displayitem=3244&module=news

9.3 Ny kystgående Nord
Det er utarbeidet et konsept for et nytt fartøy til erstatning for nåværende ”Johan Rud”.
Satsing på dette konseptet er avhenging om behovet er reelt når det nye isgående fartøyet
kommer i gang.
9.4 Ny kystgående sør
Det er behov for nytt kystgående fartøy med god kapasitet for kranløft og muligheter for
tråling. Dette fartøyet vil sannsynligvis erstatte ”Håkon Mosby”. Det vil ikke bli søkt om
midler til et nytt fartøy før midler til ”Nytt isgående forskningsfartøy” er bevilget.
9.5 ”Gunnerus”
Fartøyet brukes til undervisning og teknologisk utvikling og har prosjekter gående med
industri og NTNU for å få midler til utvikling av fartøyet. Båten skal ombygges og fremdrift
vil bli byttet ut med azimut fremdrift.
9.6 ”Trygve Braarud”
Fartøyet er i god teknisk stand og er beregnet levetid frem til 2020.
9.7 ”Helmer Hanssen”
Fasiliteter er oppgradert og neste oppgradering omfatter lugarer, messe og bysse. Budsjett for
drift av fartøyet etter overtagelsen, er det samme som tidligere. Satsing på videre drift av
fartøyet vil få en virkning for forholdene og behovet når det nye isgående fartøyet kommer i
gang.
10. OFEG (Ocean Facilities Exchange Group)
Møter to ganger i året. Neste møte midten av april 2012 i Spania (Vigo). Forrige møte var i
Southampton i november 2011.
Fortsatt et samarbeid med institutt fra England, Tyskland, Frankrike, Spania og Nederland.
Fra siste møte fikk vi høre at USA er også interessert å benytte tid på OFEG fartøyene.
11. OFEG – Tech
OFEG har også en undergruppe bestående av instrumentteknisk personell som jobber for
elektronisk samhandling med utstyr og instrumenter som kan inngå i byttehandler i regi av
OFEG. For mer detaljer, se http://www.ofeg.org/pages/tec/index.php.
12. SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System)
Er et forprosjekt som skal forberede samarbeid om logistikk rundt Svalbard. Gjelder all
transport av varer, personell og utstyr inkludert bruk av fartøy.
Norsk forskningsråd er prosjekt-koordinator. Forprosjektet har 27 partnere fra 14 land: Norge,
Tyskland, Polen, Italia, Storbritannia, Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Russland, Kina,
Sør Korea og Japan, se http://www.sios-svalbard.org for detaljer.

13. Status internasjonale aktiviteter
13.1 European Research Vessel Operators (ERVO)
• Organisasjon for alle europeiske forskningsfartøyoperatører med hovedvekt på kystgående og regionale fartøyer (< 50 m lengde)
• Siste møte i Oristano, Sardinia 3-5 mai 2011
• Neste møte Horta, Azorene i 8-9 mai 2012
• Slides og poster fra siste ERVO møte finnes på
http://www.eurocean.org/np4/2215.html
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13.2 International Research Ship Operators (IRSO)
• Tidligere kalt ISOM
• Organiserer operatører av havgående forskningsfartøyer over hele verden
• Siste møte i Seattle 24-27, USA i mai 2011. HI og NP deltok.
Draft minutes kan fås hos Per W. Nieuwejaar
• Neste møte (25-års jubileum) i Southampton, UK 16-19 oktober 2012
• IRSO hjemmesider finnes på www.isom-info.org
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13.3 INMARTECH
• International Marine Technician (INMARTECH) konferansene arrangeres hvert annet
år og er en møteplass for instrument teknisk personell
• Neste møte skulle vært arrangert i Wellington, New Zealand i januar 2011, men ble
utsatt pga lav påmelding. Neste INMARTECH blir på Texel, Nederland (RNIOZ),
25-28 september 2012.
• Påmeldingsskjema kan fås hos Tom Ole Drange.
• Referater fra tidligere INMARTECH konferanser finnes på www.isom-info.org
13.4 EurOcean
• Europeisk informasjonssenter for marin forskning og teknologi, se www.eurocean.org
• 13 medlemsinstitusjoner fra 10 europeiske land
• Feirer 10-års jubileum i 2012!
• Er involvert i flere EU-prosjekter, bla Eurofleets
• Oppretter og vedlikeholder ”Infobases” innen forskjellige områder, bla forskningsfartøyer, undervannfarkoster, instrumentering, forskningsprosjekter med mer
• Ny database for akvakultur er kommet on-line
• Infobaser for undervannsfarkoster og instrumentering er slått sammen til en infobase
13.5 Eurofleets
• Et fire års EU-prosjekt som startet 01.09.09
• Formålet er bedre utnyttelse av den europeiske forskningsfartøyflåten med tilhørende
utstyr/instrumenter og personell
• Består av tre hovedområder:
- Networking Activities
- Trans National Access (TNA)
- Joint Research Activities (JRA)
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•
•

Webportal www.eurofleets.eu
23 deltagerinstitusjoner fra 16 land

13.6 Networking activities
• NA 1 - Strategic Coordination Vision
• NA 2 - Virtual Research Fleet Platform
• NA 3 - Eco-responsibility and eco-design for RVs
• NA 4 - Operational issues (Interoperability)
• NA 5 - Scientific user access modality and peer review
• NA 6 - Advanced training and education
• NA 7 - Dissemination and exploitation
(HI/Rederi er Activity Coordinator for Networking Activities)

•
•

Trans National Access (TNA)
EU betaler gjennom Eurofleets prosjektet for tokttid på både havgående og regionale
forskningsfartøyer
Første gang i historien at EU betaler for tokttid som stilles til rådighet for alle
interesserte innenfor EU/EØS

13.7 Eurofleets 2
• Søknad levert høsten 2011. Svar forventes ila mars/april 2012
• 31 partnere inkl HI med NP som underleverandør
• NA1 - Strategic coordination and integration
NA2 - Flagship initiative for polar access
NA3 - Operational experimental tests
NA4 - TNA preparation
NA5 - Innovation promotion
NA6 - Training and Floating Universities
• Trans National Access, inkl. G.O. Sars
• JRA 1 – Regional RV design
JRA 2 – Under water vehicles tools
JRA 3 – Software
14. Status Web-basert toktsystem:
Programutvikler har bosatt seg i Oslo, og foreløpig har vi kontakt via internett når det er
behov for videre utvikling av toktsystemet. Det er mange endringer siden sist dette ble
presentert, og systemet er tilrettelagt for bruk også av med NTK medlemmene for planlegging
av tokt på alle fartøy også inkludert bruk av leiefartøy.
Toktsystemet er bygget opp for å samle opplysninger basert på årlig kalender fra databaser
med informasjon fra søknader, tokt, utstyr, bemanning og fartøy, se http://toktsystem.imr.no
15. Møteagenda fremover
Ønsker videomøte i mai ved hjelp av communicator eller og at det arrangeres møte senere på
høsten, før neste års toktprogram planlegges.
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