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DATA  
OG FORSKNING
 
HILDE SOLHEIM

For bare få år siden drømte 
forskerne på Blindern om én 
petabyte. 

Tirsdag innvier Kristin Halvorsen 
et anlegg syv ganger større enn 
drømmen: et datalagringsanlegg 
som betyr helt nye muligheter for 
forskerne.

Datafolk er normalt en saklig 
gjeng, men nå står stemningen 
nærmest i taket over det som be-
finner seg i kjelleren i informa-
tikkbygget på Blindern: 

Et nytt norsk datalagringsan-
legg med følgende kinderegg-
kombinasjon: enorm lagringska-
pasitet, meget høy sikkerhet og 
samtidig enkel tilgjengelighet for 
dem som skal bruke anlegget. 

Og muligheten for lagring av 
sensitive forskningsdata under 
norsk lovgivning gjør anlegget 
unikt. De nøkterne rekkene med 
gråsvarte skap, stinne av harddis-
ker med enorm kapasitet – som 
igjen snakker sammen ufattelig 

fort – er gitt det langt mindre nøk-
terne navnet Astrastore. 

«Dette er stedet hvor vi skaper 
vår egen stjernehimmel av viten-
skapsressurser vi skal bruke på 
veien dit», heter det i begrunnel-
sen for navnet som er inspirert av 
Universitetet i Oslos motto: «Et 
nos petimus astra» – også vi søker 
stjernene.

Nasjonal ressurs
Med sine 7 petabyte blir Astrasto-
re en nasjonal ressurs for lagring 
av forskningsdata det faktisk ikke 
har vært plass til, for eksempel 
innen klimaforskning, høyener-
gifysikk og geofysikk som produ-
serer enorme datamengder. 

Og ikke minst viktig: Personsen-
sitive medisinske forskningsdata 
blir nå tilstrekkelig sikret. 

Nå får kreftforskeren ved Radi-
umhospitalet mulighet til å gjen-
nomføre eksperimenter som hit-
til ikke har vært mulig på grunn 

av våre strenge personvernlover. 
 

Lagring i hverdagen 
Prestisjemessig gir det dessuten 

en ekstra stjerne eller to at «Stjer-
nelageret», som foreløpig har kos-
tet 25 millioner kroner (det kan 
utvides i takt med lagringsbeho-
vet) vil betjene CERN, et av ver-
dens største og mest avanserte 
forskningssentre. 
Mindre ærerikt, men like viktig i 
hverdagen: Anlegget skal natur-
ligvis også dekke universitetets 
eget lagringsbehov, fra den knap-
peste mail til resultater fra store, 
komplekse internasjonale pro-
sjekter som ledes fra UiO.

Og hva er mer opplagt når kunn-
skapsministeren tirsdag åpner 
det hele, enn å legge – ikke ned en 
grunnstein – men inn en «grunn-
fil». Kristin Halvorsen får æren av 
å lagre den symbolske første filen: 
Regjeringens forskningsmelding.
hilde.solheim@aftenposten.no

Glem mega. Glem giga og tera. Det er ikke skikkelig digert før det er peta.

Her er det plass til alt! 

– Det har vært et problem at verdifulle resultater fra forskningsprosjekter i Norge ikke lagres for fremtiden. Det har rett og slett ikke vært plass. 
Dette anlegget er løsningen, sier IT-direktør Lars Oftedal ved Universitetet Oslo. FOTO: STIG B. HANSEN

Fakta

7 petabyte er
X Syv milliarder, fem hundre og 
seksten millioner, et hundre 
og nittito tusen, syv hundre og 
sekstiåtte megabyte (7 516 192 
768 Mb)
X Plass til å lagre en stabel pock-
etbøker som ville nådd halvveis 
til månen
X Den samlede datamengden fra 
romteleskopet Hubble utgjør 
ikke mer enn ca. 1,6 prosent av 
7 petabyte. 
Kilde: Universitetets senter for informasjonstek-
nologi (USIT)

 
En 39 år gammel 
mann nekter for 
forsettlig drap på 
samboeren sin på 
Karmøy fredag kveld. 
Skuddet var et uhell, 
har han forklart.

Mannen ringte selv til 
politiet og sa fra om at 
kvinnen (31) var skutt 
ved 21-tiden fredag. Han  
ble pågrepet uten drama-
tikk. I går satt 39-åringen 
i avhør hos politiet i Hau-
gesund sammen med sin 
forsvarer, advokat Odd 
Arild Helland. Mannen er 
siktet for forsettlig drap, 
men nekter straffskyld. 

– Han erkjenner at det 
har gått av et skudd og 
at han var ansvarlig for 
det, men har forklart at 
det skjedde ved et uhell, 
sier Helland. 

Advokaten sier at 
39-åringen har det svært 
vanskelig. – Han er frykte-
lig lei seg, opprørt og er i 
dyp sorg, sier han. 

Naboer hørte skudd
Politiet vil foreløpig si lite 
om omstendighetene 
rundt det som skjedde. 

Flere naboer ringte 
politiet fredag kveld og 
sa de hadde hørt skudd. 
Politiet rykket ut med tre 
patruljer, i tillegg kom to 
ambulanser og en luft-
ambulanse. Da rednings-
mannskapene kom frem, 
fant de kvinnen kritisk 
skadet og hun døde se-
nere av skadene. 

Paret bodde alene i lei-
ligheten. De er kjent for 
politiet fra før fordi de 
skal ha tilhørt rusmiljø-
et på Karmøy. 39-åringen 
blir vurdert fremstilt for 
varetektsfengsling i Hau-
galand tingrett i morgen. 
(NTB) 

KARMØY

Samboer 
sier skudd 
var uhell
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VÅRE SYKKELLØFTER
1. RIKTIG SYKKEL TIL DITT BRUK
2. GODE MERKEVARER OG KVALITET
3. GOD OPPFØLGING AV DITT SYKKELKJØP

VI KAN SYKKEL!

XEED CARBON MARATON
Rå rittsykkel i karbon fra XEED.

Fullspekket med kvalitets-

komponenter, komplett SLX,

RST dempegaffel m/lockout,

Alex felger og Kenda dekk. Vekt

på ca 10 kg avhengig av størrelse.

MERIDA S-PRESSO HYBRID
Den perfekte sykkel for deg som

trenger en lett bysykkel - til og

fra jobben eller universitetet! Lett

hybrid med fast gaffel og shimano

girgruppe!

7999;4999;
KARBONSYKKEL!BESTE SYKKELKJØP!

NEW BALANCE 1080
Bestselger! Nøytral løpesko med

effektiv demping og komfortabel

passform, demping i hæl og front.

NEW BALANCE 590
Nøytral running/fitnes modell fra New

Balance. Lett sko med god passform,

stabilitet og løpsfølelse.

NEW BALANCE 880
Fulldempet solid nøytral mengde-

treningssko. Svært god demping,

Acteva light mellomsåle, god

passform,stabilitet og løpsfølelse.

NytralNytralNytral 999;499; 799;

KUN 30 STK

http://redir.opoint.com/?key=uwI7M7yXVtBfkcSPt3WD
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