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INSTITUTTLEDERENS LEDER
Her i går morges klokken 10 fikk jeg en god
opplevelse. Da gikk brannalarmen, og vi
toget alle ut av bygget på en særlig velordnet måte. At brannalarmen går er i seg selv
ikke spesielt attraktivt, men oppsiden var at
når vi alle står pent oppstilt på vår tilviste
møteplass, så får vi inntrykk av at vi sammen utgjør en ganske imponerende forsamling. Så når vi toget på like velordnet vis inn
igjen på våre kontorer for å bli slukt av bygget tenkte jeg på at vi tilsammen legger ned
en særdeles stor innsats her ved instituttet.
Denne gode innsatsen slår ut på mange måter, men denne uken passer det godt å reflektere litt over publikasjonspoeng. På Høyden har nå gitt en oversikt
over fjorårets publikasjonsaktivitet på institusjonen vår. Universitetsmuseet får velfortjent skryt for å være
mestpubliserende overordnede enhet med 2,36 poeng per ansatt. De spruter ut publikasjoner står det å lese
om det. På instituttnivå er IFT øverst på listen med småpene 3,76 poeng per ansatt. Her sliter jeg med å finne et
godt utrykk som kan reflektere denne store innsatsen. En 60% økning fra “spruter ut“ må nærme seg noe vulgært så jeg avstår fra å forsøke på det. Men med nesten 10% av UiBs totale produksjon, og med hele tre av fakultetene bak oss på produksjonslisten må vi ha lov til å si oss godt fornøyd. Ellers har flere lagt inn en stor innsats den siste tiden for å få på plass skisser til SFI fristen, som på betimelig vis var lagt til like etter brannøvelsen
i går. Her blir det spennende å følge prosessen videre, og ved neste frist må vi huske å legge inn litt ekstra tid til
øvelser av ymse slag.

“Work, finish, publish.“
Michael Faraday
Ha en produktiv helg,
Øyvind
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FELLESSEMINAR
Alle er velkommen til fellesseminar der Trygve Skjold, IFT, holder foredraget:
”Hydrogen safety: status and prospects”
Tid: Fredag 5.april kl. 1400
Sted: Aud. B, Allegt 66

Abstract
Foresights for the global energy infrastructure often predict a shift towards increased use of renewable energy
sources, such as wind, hydroelectric and solar, as well as more sustainable use of conventional hydrocarbons
(including CCUS). In this perspective, hydrogen is expected to play an increasingly important role as energy carrier. However, widespread acceptance and use of hydrogen in society will require significant progress in the field
of hydrogen safety – the discipline of science and engineering that deals with safe production, handling and use
of hydrogen in industry and society in general.
Several characteristic properties of hydrogen differ significantly from conventional fuels such as gasoline and diesel: a tendency to cause embrittlement in metals, very low boiling point and density, very low ignition energy,
relatively wide flammability range, high laminar burning velocity, and a propensity to undergo deflagration-todetonation-transition (DDT) under certain conditions. Fires and explosions, as well as inherent properties associated with storage and handling, represent significant hazards for hydrogen installations, and specific measures
are required for reducing the risk to an acceptable level.
The presentation will include examples of accidents involving hydrogen as well as recent and ongoing research
activities related to hydrogen safety. The discussion will highlight some of the challenges ahead and an initiative
for establishing a centre for research-based innovation (SFI) on energy-related safety and security

Servering av kaffe og kake

FORSKINGSRÅDGJEVAR
Ved Kjemisk institutt er det ledig ei fast stilling som forskingsrådgjevar. Stillinga vil
fram til august 2020 vere delt mellom Institutt for fysikk og teknologi og Kjemisk institutt med høvesvis 60% og 40%. Etter dette er det forventa eit tett samarbeid mellom
forskingsrådgjevarane ved dei to institutta.
Til stillinga som forskingsrådgjevar ligg ansvar for den forskingsadministrative verksemda ved institutta. Ekstern finansiering av forskinga er i aukande grad avgjerande
for drifta vår, og forskingsrådgjevar skal bidra aktivt til at instituttet når målsetjinga
om å lukkast betre i konkurransen om forskingsmiddel og å auke sin forskingsportefølje. Les mer her.
II
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INNLEVERING AV PH.D.-AVHANDLING VÅRSEMESTER / SUBMISSION THESIS SPRING SEMESTER
Siste frist for innlevering av ph.d.-avhandling med disputas før sommerferien vil denne våren være 8.april.
Latest date for submission your thesis this spring semester, with planned defence before the summer is 8 of
April.

TOSDAGENS BRANNØVELSE
Etter brannøvelsen i går fikk vi bemerkninger fra driftspersonalet at det sto mange vinduer åpne. Åpne vinduer vil gi en brann rikelig tilgang til oksygen og dermed bidra til å spre brannen. Så neste gang brannalarmen går - husk på å lukke alle vinduer før du forlater rommet!
In English:
At the fire drill yesterday it was noticed that many windows were left open. Open windows will feed the flames with fresh oxygen - so next time the fire alarm goes off please remember to close all the windows before you leave the room!

INGA STRÜMKE PHD-KANDIDAT PÅ IFT
Diskusjon om tidsreiser i radio (Norgesglasset)
Inga deltok også i en paneldebatt på en konferanse i Technoport:
“With the increased use of AI in more and more areas, the potential
for misuse or unintended consequences is also increasing.
In this deep dive, we will look at some of the risks with AI, but more
importantly: how exactly do we go about developing safe AI?“
Her argumenterte hun for at forståelse av maskinlæringsmetoder er
basert på statistikk, samt at det å forstå usikkerhet og gyldighetsområder til modeller er essensielt for å utvikle trygg AI i fremtiden.

ħ-BAR holder åpent hver fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00. Det holdes
jevnlig pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside. H-bar drivesholder åpent hver
fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00. av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter, men ansatte er også velkomne!

IKKE LENGRE VED IFT? ØNSKER DU Å FORTSATT MOTTA IFT-POSTEN?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFT-posten etter at du har avsluttet studiet eller arbeidsforholdet, eller kjenner noen som gjerne
ønsker å stå på mailinglista vår, kan du sende en e-post til iftposten@ift.uib.no.
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PUBLIKASJONER UKE 14 - 2019
Til de som savner publikasjoner en er med på eller kjenner til at er utgitt (hvor noen på IFT er forfattere/
medforfattere): Det viser seg at det ikke er alt som kommer med i “Web of Science“ hvor vi henter publikasjonene fra, og/eller det tar oftlitt tid før de er kommet inn. Hvis dere gir meg opplysningene med forfattere ,
publikasjonstittel, hvor det blir gitt ut og tid, setter jeg det inn her.
Her er siste ukers publikasjoner


Khan, Amjad; Akhtar, Naureen; et al.: “Influence of Fe doping on the structural, optical and thermal
properties of alpha-MnO2 nanowires“ MATERIALS RESEARCH EXPRESS Volume: 6 Issue: 6



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for long-lived particles produced in pp
collisions at root s=13 TeV that decay into displaced hadronic jets in the ATLAS muon spectrometer“
ATLAS Collaboration PHYSICAL REVIEW D Volume: 99 Issue: 5



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Properties of g -> b(b)over-bar at small opening angles in pp collisions with the ATLAS detector at root s=13 TeV“ ATLAS Collaboration PHYSICAL
REVIEW D Volume: 99 Issue: 5



Buanes, T.; Dale, O.; Djuvsland, J.I.; Eigen, G.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Maeland, S.; Latour, B. Martin
Dit; Smestad, L.; Stugu, B.; Yang, Z.; Zalieckas, J.; et al.: “Search for heavy long-lived multicharged particles in proton-proton collisions at root s=13 TeV using the ATLAS detector“ ATLAS Collaboration
PHYSICAL REVIEW D Volume: 99 Issue: 5
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PARKERINGSTILLATELSE
Ansatte som i 2018 søkte og fikk parkeringstillatelse har fått oblat for
2018/2019. Har du slik oblat har du fortsatt tillatelse og skal ikke søke
på nytt for 2019. Du ser på oblaten hvilket år den gjelder for.
Studenter får tillatelse for ett år om gangen. Studenter som hadde
oblat for 2018 må derfor søke på nytt om tillatelse for 2019.
Ansatte og studenter
Alle ansatte og studenter kan søke om parkeringstillatelse på universitetets parkeringsplasser. Ved innvilget parkeringstillatelse
«hvitelistes» ditt registreringsnummer slik at Q-park kan kontrollere
gyldig parkeringstillatelse ved skanning av reg.nr. Dette erstatter tidligere parkeringsoblat."
Søknadskjema på nettsida!

PARKERING PÅ INSTITUTTETS RESERVERTE PLASS (REDIGERT)
Fra 1. februar i år har Q-park overtatt ansvar for parkeringskontroll ved UiB.
Samtidig innfører UiB et nytt system for parkeringstillatelser, ved at oblatene vi
tidligere hadde i vinduet på bilen erstattes av en registrering av bilens registreringsnummer, en såkalt «hvitlisting» av bilen. Mer om dette på EIA sine websider.
Det er særlig viktig å merke seg at også alle som bruker instituttets reserverte parkeringsplass må registrere bilen særskilt for denne plassen, også om man har generell parkeringstillatelse på UiBs fire parkeringsplasse. Det er derfor viktig at det
også informeres til gjester, sensorer og andre utenfor UiB som fra og med 1. april
skal bruke parkeringsplassen vår at de må oppgi følgende informasjon til KarenMargrete ved reservering av plass:





Registreringsnummer
Tidsrom
E-post
Telefon

Dersom man ikke har “hvitlistet“ registreringsnummeret i systemet vil man risikere parkeringsbot selv om man står på instituttets reserverte plass! Man må fremdeles bestille parkeringsplassen for en bestemt dag hos Karen-Margrete på samme
måte som før.
Se også brev fra EIA om dette.

DEKAN-BLOGGEN - HELGE K. DAHLE
Dekanens blogg for å informere om ting det arbeides med på MN-fakultetet
Lenke til Dekanbloggen
Siste innlegg: Lyser fyrtårnet sterkt nok? Strategiske grep for at UiB skal bety noko
for folk og vise igjen i samfunnet Tre gode grunner til at Marineholmen er en klynge….
Arkiv: April 2018 Mai 2018 juni 2018 August 2018 Sept. 18 Okt. 2018 November 2018 Desember 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019
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REISESTØTTE FOR Å UTVIKLE TEKNOLOGI MED CANADISKE BEDRIFTER OG FORSKERE
Forskningsrådet lyser ut reisestøtte til bedrifter og forskningsorganisasjoner som ønsker å delta på NOIAkonferansen for å utvikle forsknings- og teknologiprosjekter innenfor olje og gass i samarbeid med canadiske
partnere.
Norge og offshore Canada har mange like problemstillinger og muligheter knyttet til olje og gass. Samtidig har
landene komplementær kompetanse, infrastruktur og testfasiliteter som kan skape gjensidig gevinst for leverandørindustrien og forskningsmiljøene ved tettere samarbeid.
Vi lyser derfor ut reisestøtte til norske deltagere på NOIA-konferansen, som arrangeres i St. John's 17.–20.juni
2019 og er den mest sentrale møteplassen for petroleumsbransjen for å utvikle nettverk og prosjektideer med
canadiske aktører. Dette følges opp av muligheter for å søke støtte til teknologi- og forskningsprosjekter i høst i
DEMO2000 og PETROMAKS 2.

Praktisk:

Pga. nye nettsider er fristen allerede i dag 5. april… derfor haster det. Men det er ikke
en veldig krevende utlysning.
Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)
Alle spørsmål kan rettes til
Tarjei Nødtvedt Malme
Spesialrådgiver | Ressursnæringer og miljø
+47 938 59 808 | tnm@forskningsradet.no
Norges forskningsråd

UTLYSING AV MOBILITETSMIDLAR PÅ AKADEMIAAVTALEN

Equinor og UiB har blitt samde om ny Akademiaavtale – sjå https://www.uib.no/fa/74235/styringsgruppenakademiaavtalen#utlysning-av-forskningsmidler-og-mobilitetsmidler for detaljar.
Akademiaavtalen mellom Equinor og UiB har et omfang på 70 millioner kroner fordelt over en 5-årsperiode, fra
2019 til 2024. Avtalen ble signert den 19. desember 2018. Avtalen forvaltes av en styringsgruppe med tre representanter fra Equinor og tre fra UiB. Prorektor leder styringsgruppen. Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle
det langsiktige samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Equinor, blant annet ved utlysing av forskningsmidler og mobilitetsmidler. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fagog kompetanseområder både for UiB og Equinor. Akademiaavtalen er også et strategisk virkemiddel for å stimulere til samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB, og med korresponderende miljøer i Equinor.
Første utlysing gjeld mobilitetsmidlar. Både forskarar og ph.d.-studentar kan søke støtte til fagleg utveksling, evt
støtte å invitere gjesteforskarar til UiB. For detaljar, sjå https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/
akademiaavtalen_utlysning_2019.pdf . Du kan søke om inntil 35 knok per aktivitet.
Merk: Det vil kome eigen epost frå fakultetet, kor den interne fristen er sett til (ja, you better believe it) onsdag
10. april kl 24.00.
Det mest interessante er utlysing av forskarprosjekt – her blir fristen meir leveleg – reknar med at detaljane er
klare ila før helga.
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Moscow Engineering Physics Institute and Western Norway University of Applied Sciences invite for the 4th
summer school in Engineering Computing (1-12 July 2019). The school aims at the solution of complex engineering problems by means of inter-coupled numerical modelling. The participants will learn the techniques and
practice in use of different numerical tools for simulation of:
-conjugate heat transfer, turbulence and multiphase (CFD-codes: FlowVision, STAR-CCM+)
-thermo-mechanical stresses in process equipment (FEA code Fidesys)
-radiation (Monte-Carlo simulator MCU).
This summer school is particularly suitable for those who plan to go for numerics on the graduation project.
Read more here

EUROCEAN 2019 CONFERENCE
11-12 June 2019 | Paris, France

Europe’s contribution to the future of marine science

Call for abstracts for poster exhibition – EurOCEAN 2019 conference
We warmly welcome abstract submissions from scientists at PhD or post doc level (up to 3 years post-PhD) for
presenting a poster at the EurOCEAN 2019 conference. Submissions are possible until 30 March 2019 15:00 CET.
EurOCEAN 2019 conference is a high-level marine science-policy conference where the marine science community has the chance to interact with those that set, manage and implement the European and National marine
science agendas. We open a call for abstracts to present an innovative and eye-catching printed poster on one of
the main themes of the conference (sustainable marine resources, the land perspective on the ocean, new
pollutants in the marine environment, or Oceans and Human Health). A useful guide on how to make a powerful
and visual poster can be found here. Read more
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DEN STORE FORMIDLINGSPRISEN 2019
Fakultetet ønsker å stimulere til økt formidling, og oppretter fra i år av en egen pris på
50 000 kroner som deles ut i forbindelse med bachelorseremonien i Universitetsaulaen i juni.
En jury bestående av dekan, representant for vitenskapelig ansatte, representant for studentene, ekstern fra
media og studiesjef skal utpeke en årlig vinner. Fakultetets kommunikasjonsrådgiver er sekretær for juryen.
Kandidaten skal vurderes på bakgrunn av følgende kriterier:
«Formidlingsprisen skal inspirere til å ta formidlingsoppdraget alvorlig. Prisvinneren skal strekke seg langt for å
bidra til å opplyse samfunnet, skape debatt, synliggjøre forskning og utdanning ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultetet, stimulere til formidling eller på annen måte være en viktig bidragsyter til kunnskapsspredning og samfunnsdebatt.»
Alle som studerer, arbeider eller forsker under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppfordres til å
sende inn nominasjoner her: https://goo.gl/forms/9tHxb1pmSFV5571s2
Ber om at denne invitasjonen også blir distribuert til relevante forskningssentre, fagutvalg, studentforeninger og
andre fora.

Frist for å nominere kandidater er 15. mai 2019.

Asbjørn Leirvåg
kommunikasjonsrådgiver
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NYTTIGE LENKER
Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet
Tidligere utgaver av IFT-posten
Nyhetsbrev fra UiB Aktuelt
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine
Universitetsbiblioteket Fysikk og Teknologi
———”——— Alment om bibliotek for realfag
Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

IFT-POSTEN UTGIS AV
INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI, UIB
TELEFON: +47 55 58 27 61
KONTAKT: POST@IFT.UIB.NO
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