FRAM – Nordområdesenter for
klima- og miljøforskning
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Framsenteret
er et unikt
forsknings
nettverk
FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

(Framsenteret) består av 21 institusjoner. Vi ble opprettet i
2010, som en videreføring av Polarmiljøsenteret. Vi driver med
tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling
innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi i
nordområdene.
Med forskning som grunnlag formidler vi kunnskap til
forvaltning, næringsliv og publikum generelt. Senteret bidrar
til å styrke koblingen mellom forskning og utdanning. Vi er en
viktig arena nasjonalt og internasjonalt, og gir innspill i klimarelaterte spørsmål. Senterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljøog naturressurser i nord.
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Akvaplan-niva/NIVA
CICERO
Havforskningsinstituttet
Kartverket
Kystverket
Meteorologisk institutt
NGU – Norges geologiske undersøkelse
NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning
NILU – Norsk institutt for luftforskning
NINA – Norsk institutt for naturforskning
Nofima
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
NORUT
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk Polarinstitutt
SINTEF
Statens strålevern
UNIS – Universitetssenteret på Svalbard
UiT Norges arktiske universitet
Veterinærinstituttet
Assosiert medlem: Polaria
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Research, education and innovation for
a brighter future

FOTO: Audun Rikardsen
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FRAMSENTERETS bygg ligger i
Tromsø sentrum, og er totalt på
over 24 000 kvadratmeter. Bygget
inneholder laboratorier, kontorer,
møte- og konferansefasiliteter,
bibliotek og annen infrastruktur
som sørger for at vi kan drive best
mulig forskning.

Et bygg som
rommer unik
kompetanse

Kunnskap om vilthelse og viltsykdommer er viktig for å opprettholde
sunne viltbestander og kontrollere smittefare til husdyr og mennesker.
• Vi forsker på helse og miljøgiftbelastning hos viltlevende dyr
• Vi utfører obduksjoner og laboratorieundersøkelser
Du finner mer om oss på www.vetinst.no

Foto: Jon Arnemo

Davvi-Norgga šibitdoavttirinstituhtta
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Hvem, hva og hvor på Framsenteret:
FØRSTE ETASJE
Resepsjon – Fram 1
Norsk Polarinstitutts bibliotek – Fram 1
Logistikk og lager, Norsk Polarinstitutt,
Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva – Fram 1
Statsbygg nord, driftsavdeling – Fram 1
Squashhall – Fram 1
Statens Strålevern – Fram 2
ANDRE ETASJE
Kantine, Tromsprodukt – Fram 1
Auditorium Longyearbyen – Fram 1
Møterom Ny Ålesund – Fram 1
Framsenteret AS – Fram 2
Møterom Bjørnøya – Fram
TREDJE ETASJE
Akvaplan-niva – Fram 1
NIVA – Norsk institutt for vannforskning – Fram 1
Lysgården – Fram 2
Møterom «Kompasset» – Fram 2
Arktisk råds sekretariat – Fram 2
AMAP Arctic Monitoring and Assessement Programme,
sekretariat – Fram 2

NILU – Norsk institutt for luftforskning – Fram 2
Senter for hav og arktis – Fram 2
FJERDE ETASJE
NINA – Norsk institutt for naturforskning – Fram 1
NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning – Fram 1
Kartverket – Fram 1
Arctic Frontiers sekretariat – Fram 2
Barentswatch – Fram 2
Kystverket – Fram 2
NGU – Norges geologiske undersøkelse – Fram 2
CliC – Climate and Chryosphere, sekretariat – Fram 2
International Centre for Reindeer Husbandry – Fram 2
Norsk Polarinstitutt – Fram 2
FEMTE ETASJE
Norsk Polarinstitutt – Fram 1
Havforskningsinstituttet – Fram 2
SJETTE ETASJE
Norsk Polarinstitutt – Fram 1
Havforskningsinstituttet – Fram 2

www.unis.no

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er lokalisert i Longyearbyen og er stolt partner i Framsenteret.
Vi utdanner morgendagens arktiske eksperter gjennom forskningsbasert og feltbasert undervisning.
Les mer om vår forskning og studietilbud på nettsidene våre!
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Den arktiske
møteplassen
Det er ikke tilfeldig at Tromsø er en av de viktigste møteplassene i den nordligste delen av verden. Historisk er
byen tuftet på handel, fangst og fiske, som et knutepunkt
på Nordkalotten, og som en turistdestinasjon. Tromsø
er en universitetsby og vertskap for en rekke forsknings
institusjoner. Det er ofte her de arktiske vitenskapelige
ekspedisjonene starter, og ender.
Her har Framsenteret og medlemsinstitusjonene en fram
tredende rolle. Vi er vertskap for store og viktige konferanser
innenfor klima- og miljøforskning. Hvert år i januar løfter vi i
sammen Arctic Frontiers opp til å bli den viktigste og største
arktiske konferansen i internasjonal målestokk.
Også i det daglige virket har vi behov for å møtes. Derfor er
Framsenteret bygd som det er; det skal være lett å møtes, både
for dere som arbeider her og dere som besøker oss. Gode møteplasser skal bidra til gode resultater, fra den lille kaffekroken til
det romslige atriumet – Lysgården.
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Norges sentrale institutt for forskning, miljøovervåkning
og kartlegging av Arktis og Antarktis.
www.npolar.no

Foto: Nick Cobbing
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Forskning
gjennom
samarbeid
I tillegg til forskningen som allerede gjøres i de ulike medlemsinstitusjonene, samarbeider vi innenfor rammen av
Framsenteret om sju forskningsområder, våre flaggskip.
Innenfor disse programmene setter vi sammen forskningsgrupper med ansatte fra to eller flere institusjoner. Ofte
samarbeider vi med forskere og institusjoner utenfor Norge.

Våre forskningsområder
Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord (MIKON)
Klimaendringer, globalisering,
ressursutnyttelse, utvikling av ny
infrastruktur, industriutvikling og
befolkningsendringer er drivkrefter
som endrer nordområdene. Bære
kraftig utvikling handler om å styre
utviklingen slik at vi på lang sikt
sikrer livskraftige samfunn, bio
logisk mangfold, rike økosystemer
og lokale kulturer og tradisjoner.
MIKON bidrar med relevant viten
skapelig kunnskap som skal hjelpe
oss å nå disse målene.
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Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk
Flaggskipet vil være med på å
utvikle bærekraft og tilpasnings
dyktighet i landbaserte primærnæringer, spesielt de utmarks
baserte (beitedyr, skogbruk), men
også turisme og friluftsliv, og skal
svare på miljøforvaltningens behov
for overvåkning og bevaring av
biomangfold og høstbare ressurser
i nordområdene. Kunnskap om
de menneskelige ressursene,
tilpasning og sårbarhet i samfunn
i nord bidrar i forvaltning, politikk
utforming og prioriteringer i
området.

Forskning for en ren atmosfære
– fra Tromsø til Kjeller, Svalbard til Antarktis

NILU er et verdensledende forskningsinstitutt innen klima og miljø. Vi tilbyr
forskningsbaserte tjenester innen
atmosfære og klima, urban luftkvalitet,
miljøgifter, miljø og helse, digitalisering og
bærekraftige miljø- og klimaløsninger.
I vårt nye laboratorium og renrom i
Framsenteret kan vi analysere prøver med
svært lave deteksjonsgrenser for uønskete
stoffer i miljøet. Vi har høy kompetanse
med påvisning av miljøgifter under
arktiske forhold.
For mer informasjon, kontakt oss direkte:
E-post: nilu@nilu.no
Tlf: 63 89 80 00
www.nilu.no

annonse_framsenteret_NILU.indd 1

07.03.2018 12.35.28

10

Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse
Vi skaffer og formidler kunnskap
om transport, opptak og effekter av
miljøgifter i arktiske økosystemer,
inkludert mennesker. Resultatene
fra det vitenskapelige arbeidet i
flaggskipet benyttes til å vurdere
risiko og brukes i strategiutvikling
for nasjonale myndigheter og inter
nasjonale konvensjoner med miljø
forbedrende tiltak som målsetting.

Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann
Flere institusjoner i Framsenteret sam-
arbeider med nasjonale og internasjonale
forskningsmiljøer for å undersøke konse
kvensene av at nordlige havområder
forsures. Forsuringen skjer som følge av
økt CO2-utslipp. Hver eneste dag fører
forbrenning av kull, olje og gass til at det
slippes ut mer enn 20 millioner tonn karbon
dioksid til atmosfæren. Bortimot en tredel
av dette blir tatt opp av havet. Dermed
dannes det mer karbonsyre (H2CO3), spesielt
i arktiske farvann der kaldt vann løser mer
karbondioksid enn lenger sør.

Nofima er stolt medlem
av Framsenteret
www.nofima.no
post@nofima.no
Tlf 02150 (fra utlandet +47 77 62 90 00)
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Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord

Klimaendringer kan få store virkninger på fjord- og kystøkosystemer i nord, noe som igjen har betydning
for hvordan og hva vi lever av. Resultatene og leveringene fra flaggskipet skal være relevante bidrag
til kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert miljø- og ressursforvaltning, forvaltning av kultur- og
næringsliv og videreutvikling av bærekraftige kystsamfunn i nord.
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Havisen i Polhavet, teknologi og styringssystemer
Sterk reduksjon i utbredelse, tykkelse og alder på isen
i Polhavet er et synlig resultat av klimaendringene.
Havisen i Polhavet har stor betydning for det globale
klimasystemet og for klimaet på den nordlige halv
kule. Kunnskap om havisen har derfor betydning både
for globale klimaforhandlinger som skal begrense
temperaturstigning og for regional tilpasning til de
endringene som vil komme. En annen effekt av isens
tilbaketrekning er at hittil utilgjengelige områder vil bli
mer åpne for kommersiell næringsmessig utnyttelse.

Statens strålevern
Tromsø

Strålevernet er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling,
naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.
Strålevernets Nordområdeseksjon har viktige regionale, nasjonale og internasjonale ansvarsområder
innenfor:
•
•
•
•
•

Atomberedskap
Miljøovervåking og -forvaltning
Forskning og kunnskapsprosjekter
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Informasjon og formidling

Hjalmar Johansensg. 14
Framsenteret
postboks 6606 Langnes
9296 Tromsø
telefon: 67 16 25 00

Svanhovd
9925 Svanvik
telefon: 67 16 25 00

Hovedkontor:

Nordområdeseksjonen er lokalisert ved Framsenteret i Tromsø og ved NIBIO Svanhovd i Sør-Varanger.
Der har vi avanserte laboratorier for måling av radioaktivitet og mobile måleinstrumenter for bruk i felt.
Vi har også en målebil for områdekartlegging av radioaktivitet.
facebook.com/Straalevernet

Grini næringspark 13
Østerås (Bærum)
postboks 55
1332 Østerås
telefon: 67 16 25 00

twitter.com/Straalevernet

www.stralevernet.no
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Plast i Arktis
Forskningsmiljøene i Framsenterets
institusjoner har samlet seg om et nytt og
viktig forskningsområde: Plast i Arktis.
Hensikten med satsingen er å få et
klarere bilde av kilder, distribusjoner og
trender for plastavfall i nordområdene,
noe som vil kunne fortelle oss mer om
hvordan plast påvirker miljøet i Arktis.
Viktige elementer av det vitenskapelige
programmet er utvikling av økosystem
service og kartlegging av menneskelig
påvirkning. Resultatene vil være med å
danne grunnlag for beslutninger i ulike
organer, nasjonalt og internasjonalt.

KUNNSKAP OG RÅD FOR REINE
OG RIKE HAV- OG KYSTOMRÅDE
Havforskingsinstituttet (HI) driv omfattande kartlegging av dei norske hav-

og kystområda. I tillegg gjev instituttet råd om berekraftig hausting av fiskebestandar
og andre ressursar i havet. HI er det største havforskingsinstituttet i Europa.
HI kartlegg også korleis ulike næringar – til dømes fiskeoppdrett, gruveverksemd og olje- og gassnæringa – påverkar havmiljøet, og gjev råd om korleis
påverkinga kan reduserast.
Noreg og Russland har felles forvaltning av dei store fiskebestandane i
Barentshavet. Kvart år gjennomfører HI og søsterinstituttet Pinro eit
omfattande økosystemtokt i Barentshavet. Då blir det rike havområdet undersøkt ”frå A til Å”, det vil seie alt frå planteplankton til
kvalar. I tillegg blir det registrert søppel og tatt vassprøvar for å
analysere kjemikaliar og radioaktivitet.
Klimaendringane har ført til at fiskesamfunna i Barentshavet flytter seg mot nordaust. Difor har HI utvida
arbeidsområdet sitt til å omfatt delar av Polhavet.
Denne forskinga skjer i samarbeid med alle
statane rundt Polhavet.

www.hi.no
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Nytt forskningsfartøy
Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima- og miljøde
partementet som driver forvaltningsrettet forskning, miljøo
vervåkning og kartlegging i polarområdene. Instituttet er
faglig og strategisk rådgiver i polare spørsmål og har forvalt
ningsmyndighet for norsk aktivitet i Antarktis. Forskningen
bidrar til innsikt i globale klimaendringer og konsentreres

om hav og havis, geologi og geofysikk, biologisk mangfold og
miljøgifter.
Polarinstituttet eier Norges nye forskningsskip, isbryteren
«Kronprins Haakon» (bildet), som driftes av Havforsknings
instituttet. UiT – Norges arktiske universitet er største bruker.

Norwegian Institute for Nature Research (NINA)

www.nina.no

Cooperation and expertise for a sustainable future

Photo: Manuel Ballesteros

NINA, is as an independent foundation focusing on environmental research, emphasizing
the interaction between human society, natural resources and biodiversity.
NINA’s activities include research, environmental impact assessments,
environmental monitoring, counselling and evaluation.
NINA’s scientists come from a wide range of disciplinary backgrounds that
include biologists, geographers, geneticists, social scientists, sociologists
and more.
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Framsenteret AS

Finansiering og samarbeid

Framsenteret AS har ansvaret for koordinering av formidling og
forskning innenfor forskningsprogrammene til Framsenteret. Vi
har også ansvaret for sekretariatsfunksjonen for Framsenterets
øverste organ – Sentermøtet.

Forskningen i Framsenteret blir hovedsakelig finansiert
av Klima- og miljødepartementet. Men også Nærings- 
og fiskeridepartementet, Utdanningsdepartementet og
Utenriksdepartementet bidrar.

I tillegg ivaretar vi senterets fellestjenester, herunder alle
forhold knyttet til medlemskapsordninger, tjenester knyttet til
det å være etablert i senteret som leietaker, drift av felles IKTinfrastruktur, sikkerhets- og resepsjonstjeneste samt drift av
Framsenterets møte- og konferanstjeneste.

En del av midlene vi mottar, blir benyttet som såkornmidler,
altså til å søke finansiering fra andre parter. Vi samarbeider
med en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Samler, utvikler og deler informasjon om
norske kyst- og havområder

Takk til våre
samarbeidspartnere

AMAP – The Arctic Monitoring and Assessment Programme:
• Overvåker og vurderer status og trender på forurensinger og klimaendringer i Arktis
• Dokumenterer nivå og trender, tilførsler og prosesser, samt effekter på økosystemer og mennesker, og gir
forvaltningsråd for å redusere truslene disse representerer
• Produserer vitenskapelige evalueringer og formidling relevant for politiske beslutningsprosesser.
AMAP er en av seks arbeidsgrupper i Arktisk Råd. Ministrene i Arktisk Råd og deres Senior Arctic Officials gir styring til
AMAPs arbeid. Etter forespørsel fra disse støtter AMAPs resultater internasjonale prosesser gjennom blant annet FN’s
organer i deres arbeid med å redusere globale forurensings- og klimaendringer.
Siden etablering i 1991 har AMAP produsert en serie uavhengige, vitenskapelige rapporter og formidling av høy kvalitet
som detaljert beskriver klimaendrings- og forurensningsproblemer i Arktis. Rapportene inkluderer råd relevant for
beslutningstakere i Arktisk råd og nasjonal forvaltning.

Framsenteret
Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø
Tlf. 21 08 04 80 • www.amap.no

Kontaktinformasjon
FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning
Framsenteret AS
Tlf.:
+47 77 75 02 00
Epost: post@framsenteret.no
MEDLEMSINSTITUSJONER LOKALISERT MED KONTOR
ELLER MED HOVEDKONTOR I FRAMSENTERETS BYGG:

MEDLEMMER MED KONTOR UTENFOR
FRAMSENTERETS BYGG

Besøksadresse: Hjalmar Johansens gate 14
Postadresse: POB 6606 Langnes
N-9296 Tromsø
Sentralbord: +47 77 75 02 00
Nettside: www.framsenteret.no

CICERO

NIBIO
NORUT
Meteorologisk institutt
Veterinærhøgskolen

Norges geologiske undersøkelse
Tlf.: +47 77 75 01 25
www.ngu.no

Norsk veterinærinstitutt

Havforskningsinstituttet
Tlf.: +47 55 23 85 00
www.imr.no

UiT Norges arktiske universitet

Kystverket
Tlf.: 07 847
www.kystverket.no
NILU – Norsk institutt for luftforskning
Tlf.: +47 63 89 80 00
www.nilu.no
Norsk institutt for kulturminneforskning
Tlf.: +47 77 75 04 00
www.niku.no
Norsk intsititutt for naturforskning
Tlf.: +47 77 75 04 00
www.nina.no
Kartverket Tromsø
Tlf.: 08 700, International calls +47 32 11 81 21
www.statkart.no
Norsk Polarinstitutt
Tlf.: +47 77 75 05 00
www.npolar.no
Statens strålevern
Tlf.: +47 77 75 01 70
www.nrpa.no

SINTEF Nord AS

ØVRIGE INSTITUSJONER I
FRAMSENTERETS BYGG:
Arktisk råds Sekretariat
Tlf.: +47 77 75 01 40
www.arctic-council.org
AMAP
Arctic Monitoring and Assessment Programme
Tlf: +47 77 75 01 40
www.amap.no
BarentsWatch
Tlf: 07 847
www.barentswatch.no
CliC International Project Office
Tlf.: +47 77 75 01 50
www.climate-cryosphere.org
International Centre for Reindeer Husbandry
www.reindeerherding.org

www.framsenteret.no

• 107534 • www.jsnorge.no

Akvaplan-niva AS
Tlf.: +47 77 75 03 00
www.akvaplan.niva.no

NOFIMA

