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Møte:   Møte i Ressursallokeringskomiteen 2022.1 
Dato:   Torsdag 10. mars 2022, kl. 08.30 – 15.00 
  Fredag 18. mars 2022, kl. 08.30 – 15.00 
Sted:   Zoom videomøte 
Referent:  Vigdis Guldseth, Sigma2 
 
 
 
Deltakere:  
Anne Cathrine Elster,   NTNU 
Alexander Nederbragt,   UiO (til kl. 10.00) 
Øystein Godøy,   Meteorologisk institutt  
Ingve Simonsen,   NTNU 
Benjamin Pfeil,    UiB 
Marit Sandstad   Cicero 
Kirstin Krüger   UiO 
Sigma2 administrasjon  
 
Forfall; 
Ingeborg-Helene Svenum NTNU/Sintef 
Lars Ailo Bongo,   UiT 
 
 
Saksliste: 
Sak 01-22   Godkjenning av dagsorden 
Sak 02-22   Godkjenning av referat fra tildelingsmøte 2021.2  
Sak 03-22    Habilitet  
Sak 04-22  HPC: Forbruk i 2021.2, tilgjengelige ressurser og tildelingsforslag 2022.1 
Sak 05-22  Lagring: Forbruk i 2021.2, tilgjengelige ressurser og tildelingsforslag 2022.1 
Sak 06-22 Eventuelt 
 
 

 
Referat 
 
Sak 01-22: Godkjenning av dagsorden 
 
Vedtak:   
RFK godkjenner dagsordenen.  
 
 
 
Sak 02-22: Godkjenning av referat 
 
Vedtak:  
RFK tar informasjonen til orientering. RFKs godkjenner referatet fra tildelingsmøte 2021.2. 
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Sak 03-22  Habilitet  
 
Når RFK-medlemmenes egne søknader ble behandlet, skal man forlate møterommet inntil søknaden er 
behandlet.  
 
Tildelingsmøtet ble gjennomført elektronisk på verktøyet Zoom. Komite-medlemmene ble derfor 
ekskludert fra det digitale møterommet når kriteriene for inhabilitet inntraff.  
 
Vedtak:  
Samtlige medlemmer av RFK regnes som inhabile vedrørende egne søknader. Dersom medlemmer har 
lederansvar for en enhet eller forskningsgruppe, anses de å være inhabile vedrørende søknader fra disse og 
skal eksplisitt opplyse Sigma2 om dette. Også dersom et medlem anser seg som inhabil på grunn av 
spesifikke forskningsmessige egeninteresser eller konflikter, skal dette eksplisitt opplyses til Sigma2. 
 
Når kriteriene for inhabilitet inntreffer, skal det aktuelle medlemmet forlate møterommet under behandling 
av den respektive søknaden. 
 
 

HPC 
 
Sak 04-22  HPC: Forbruk i 2021.2, tilgjengelige ressurser forslag til tildelinger i 2022.1 
 

Jenny Amundsen orienterte om forbruk på ressursene i siste periode og tilgjengelige ressurser i 2022.1 som 

er detaljert beskrevet i saksfremlegget.  En kort oppsummering følger nedenfor. 
 

Ressurser 2022.1 

I periode 2022.1 vil forskningslasten på den nasjonale e-infrastrukturen betjenes av Saga, Fram og Betzy. I 

tillegg har LUMI-C vært tilgjengelig fra 1. januar, men pilotprosjektene fra Norge vil fortsette å kjøre frem til 

1. april.  LUMI-G forventes å være klar for produksjon 15. august. 

Norges kapasitet er på kun 17 mill. CPU-timer på LUMI-C og 14 mill. CPU-timer på LUMI-G. EuroHPC JU eier 
50 prosent av kapasiteten på LUMI-maskinen, og det er planlagt en task force under AUS-tjenesten for å 
hjelpe prosjekter med å søke på denne andelen av maskinen.  
 
Søknader 2022.1 
For HPC-ressursene er det mottatt 384 søknader om regnetid for periode 2022.1 hvorav 382 er signert inn.  
Det er mottatt 45 nye søknader. Alle søknader mottatt etter forrige RFK-møte regnes som nye. 
 

Samlet disponibel kapasitet på HPC-systemene er anslått til 998 millioner CPU-timer, mens opprinnelig 
omsøkt kvote er 740 millioner CPU-timer. Det er mottatt til sammen 9 søknader etter fristen, men det er å 
forvente at dette tallet vil øke da 45 aktive prosjekter står uten omsøkt tid i neste periode. Det er også en 
økning i antallet små prosjekter (‘long tail’).    
 
Når det gjelder tildeling til FHI er dette foreløpig ikke avklart. FHI har signalisert at de ønsker å kjøre uten 
reservasjoner, men å betale for en høyere prioritet enn hva forskningslasten har. Videre vil også WLCG 
muligens benytte de nasjonale ressursene. De har et initielt behov for ca. 2000 kjerner på Saga. Det vil bli 
flere møter med både FHI og WLCG. 
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Tallene i regnearket viser at uttaksandelen på Betzy har økt, noe som tyder på at de største prosjektene har 
utnyttet muligheten med god tilgang til kapasitet.  
 
Fra møtet i RFKs tekniske arbeidsgruppe: 
Arbeidsgruppens anbefalinger er inkludert i regnearket som er fremlagt for RFK, sammen med anbefalinger 
fra administrasjonen for de søknader arbeidsgruppen ikke har behandlet. Arbeidsgruppen gir innspill til 
prosjektenes forbrukshistorikk og anbefaler reduksjon av kvote. Men det er opp til RFK å vurdere praktisk 
konsekvens av kvoteforslaget, og ta den endelige beslutning om tildeling. 
 
Fra RFKs diskusjon: 
Det ble stilt spørsmål ved om omsøkte kvoter på Fram og Saga er noe lavere enn tidligere? Amundsen 
svarte at en årsak er arbeidsgruppen har flyttet flere prosjekter fra Fram og Saga til Betzy. Videre kan 
innføring av ny bidragsmodell også hatt en påvirkning, samt konsekvenser av covid-19 pandemien. 
Amundsen presiserte at det forventes et betydelig antall sene søknader også. Det er likevel noe man skal 
være oppmerksom på.  
 
Alle prosjekter som ikke har tilstrekkelig publikasjon i Cristin har fått beskjed om å merke prosjektene sine i 
Cristin. RFK mente at alle prosjekter som ikke har merket prosjektene sine i Cristin må proaktivt informere 
RFK om årsaken til dette. Dersom forklaring er tilstrekkelig kan RFK tildele kvote under forutsetning av at 
underforbruksforklaring kommer på plass.  
 
GPU-teamet vil følge opp alle prosjekter som ha  søkt på LUMI-G. Derfor bestemte RFK å  
Ikke tildele i denne allokeringsperioden, men ta informasjonen om LUMI-søknad til etterretning. Det kan bli 
behov for overgangskvoter på Betzy for flytting til LUMI.  
 
Det ble også stilt spørsmål vedrørende lisenser og hva brukerne selv må dekke. Sigma2 bekoster standard 
lisenser til kompilatorer, debugger og ytelsesinstrumentering (APR), mens vitenskapelig programvare må 
fagmiljøene selv bekoste.  
 
Det er ønskelig med mye mer proaktiv informasjon om den nye bidragsmodellen, dette er relevant både for 
BOTT-brukere og brukere fra instituttsektoren.  
 
RFK hadde følgende kommentarer om MAS. 

• RFK ønsker en reduksjon av antall nuller i skjermbildene, en overgang fra timer til kilotimer 

• Underforbruksforklaringer må dateres 

• RFK hadde forslag om å etablere en FAQ relatert til søknadsskjemaet 
 
 
Gjennomgang av søknadene: 
 
RFK benytter en arbeidsform som utnytter komitemedlemmenes samlede fagkompetanse, samtidig som 
komitéen og dens medlemmer har ansvar for å dekke den totale søknadsmassen på en konsistent og 
ensartet måte.  
 

Det var utarbeidet et regneark med forslag til fordeling, og RFK gjennomgikk listen over prosjekter ned til 
og med omsøkt kvote på 1 mill. CPU-timer. RFK ga sin tilslutning til praksisen om å utvise liberal praksis i 
vurderingen av forklaringene om underforbruk.  RFK vurderte søknadene enkeltvis på vitenskapelig kvalitet 
og forhold som det er gjort rede for over, og vedtok tildeling av ressurser i tråd med dette.  
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Etter gjennomgangen av ovennevnte søknader viste tallene i regnearket at gjennomsnittlig allokering for 
2022.2 etter er 72% av kapasiteten. RFK ba administrasjonen sende et oppdatert tildelingsforslag på 
sirkulasjon. 
 
Vedtak:   
RFK godkjenner retningslinjene for tildeling av regnetid for periode 2022.1. RFK ber administrasjonen følge 
opp aksjonene og oversende RFK et justert tildelingsforslag av regnetid for periode 2022.2 etter møtet, i 
henhold til RFKs vedtak. 
 
 
 

Lagring: NIRD og TSD 
 

Sak 05-22 Forbruk i 2021.2, tilgjengelige ressurser  og forslag til tildelinger i 2022.1 
Maria Francesca Iozzi orienterte innledningsvis om forbruk på lagringsanlegget i siste periode og 

tilgjengelige ressurser i 2022.1, som også er detaljert beskrevet i de vedlagte saksdokumentene.  

Kontrakten med Move/IBM ble signert ved nyttår og ny NIRD-ressurs vil være i produksjon fra og med 

neste periode. Det vil påvirke policy for tildeling av lagringsressurser og endringer. Men i inneværende 

periode er det nåværende retningslinjer som gjelder.  

Den totale lagringskapasiteten som RFK kan allokere er 10,3 PiB, mens tallene ved søknadsfristens utløp 

viser at det er søkt om mer enn 12 PiB på både TOS og TRD.  

Ved møtets begynnelse har NIRD likevel fremdeles noe tilgjengelig kapasitet. Dette er et resultat av 
optimaliserings-strategien som administrasjonen har effektuert. Et eksempel på dette er tildeling av kvoter 
på diskene til Saga og Betzy. I tillegg har RFKs arbeidsgruppe forslått justering av kvoter på grunn av 
underforbruk. Prosjektenes forbrukshistorikk viser også at flere prosjekter har flyttet data til arkivet.  
 
I sum fører disse tiltakene til at den totale tilgjengelige kapasiteten for 2022.1 (inkludert overbooking), er 
ikke fullt tildelt og dermed kan sørge for noe datavekst i løpet av perioden.  
 

Fra RFKs diskusjon: 

RFK roste arbeidsgruppens innsats, og ga sin tilslutning til deres anbefaling om å utøve en restriktiv praksis i 

stedet for å allokere samtlige tilgjengelige ressurser. Rationalet for dette er at RFK vurderer at det er bedre 

å tildele kvoter til ekstra-søknader enn å risikere at tildelte kvoter ikke blir brukt. Denne praksisen skaper 

fleksibilitet og vil også avsløre hvilke prosjekter som faktisk trenger økt kvote.  

I tillegg støttet RFK administrasjonens forslag om en overbookingskapasitet på 8 %. 

På spørsmål fra RFK om regjereringens satsning på samarbeid med USA om kunstig intelligens, med bla. på 

karbonfangst og lagring, ref. pressemelding vil påvirke kapasiteten på NIRD, svarte Iozzi at det ikke vil bli 

noe problem når den nye NIRD-infrastrukturen blir satt i produksjon.  

RFK ble også gjort oppmerksom på at tallene fra forbruksgrafen i MAS ikke kan benyttes ved 

gjennomgangen da denne ikke viser korrekt forbruk, men kan benyttes som veiledning for 

datalagringstrenden. Årsaken til dette er forskjellen på måleenhetene Terabyte (TB) versus Tebibyte (TiB). 
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Tallene i excelarket er derfor autorativ kilde. I tillegg til kan ikke MAS for tiden hente forbruksstatistikk for 

lagring på HPC.  

 
Lagring: Gjennomgang av søknader 2022.1 

Tallene ved søknadsfristens utløp viser at det er mottatt 183 søknader. 164 av disse er oppdatert av 

prosjektleder. Det totale tallet inkluderer også 16 helt nye søknader.  

Til sammen er det søkt om til sammen 15 PiB på NIRD, herunder 12,8 PiB på TOS og 12,4 PiB på NIRD TRD 

prosjektlagring.  (Detaljer finnes i regneark og i saksfremlegg) 

RFK ga sin tilslutning til administrasjonens forslag til tildeling og aksepterte de forklaringene som ligger til 
grunn for tildelingsforslaget. 
 

Etter gjennomgangen av ovennevnte søknader viste tallene i regnearket at det fremdeles er noe ledig 

kapasitet på NIRD. RFK ba administrasjonen sende et oppdatert tildelingsforslag på sirkulasjon. 
 

Vedtak:  
RFK godkjenner retningslinjene for tildeling for periode 2022.1. RFK ber administrasjonen følge opp RFKs 

aksjoner og anbefalinger, samt å sende RFK en oversikt over endelig tildeling av lagringskvoter for periode 

2022.1  etter møtet. 

 

 

TSD - Tjeneste for sensitive data 
 
Bakgrunn: 
 

Sigma2 og USIT er i fellesskap blitt enige om en forretningsmodell for Tjenester for Sensitive Data (TSD). 
Nåværende avtale ble signert  i 2020 og TSD inngår som en del av nasjonale e-infrastrukturtjenester under 
Sigma2 paraplyen. I praksis betyr det at Sigma2 skal tildele TSD-ressurser til prosjekter som trenger HPC 
og/eller lagringsressurer for sensitive data.  
 
Lagrings- og beregningskapasiteten på TSD tildeles til samtlige nasjonale brukere, samt UiO-brukere med 
større behov under «Sigma2-køen». UiO-køen er reservert til UiO-brukere med mindre kapasitetsbehov. 
 

Antallet søknader som sendes til Sigma2 har økt noe, men er fremdeles lavt. Dette er sannsynligvis et 
resultat av svak markedsføringsstrategi. Det er videre betydelig underforbruk på Sigma2s TSD-ressurser, og 
en årsak til dette kan være prosjektenes manglende planlegging av ressursbehov. Når det gjelder 
beregningsressurser er det også avdekt at det er flere prosjekter som fortsatt kjører på UiO-køen, dette på 
grunn av noe problemer med å migrering brukere mellom de to kø-systemene.  
 
Det pågår et arbeid for å sikre at Sigma2s TSD-tjeneste får bedre synlighet og større publisitet. Det har over 
tid vært manglende informasjon på UiOs nettsider, og Sigma2 er i dialog med USIT om å forsøke å forbedre 
dette.  I tillegg må også bidragsmodellen for TSD-prosjekter oppdateres, Sigma2 er også i dialog med USIT 
om dette også.  
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Maria Francesca Iozzi opplyste om at det er et mål å klargjøre tjenestetilbudet og forenkle RFKs 
allokeringsprosess. I lys av brukerperspektivet er det også behov for å å tydeliggjøre hvilke brukerdomener 
som dekkes av Sigma2s ressurser og hvilke som dekkes av UiO. Videre er det et mål om å utvikle en felles 
markedsføringdstrategi.   
 

Ved søknadsfristens utløp er det mottatt 26 søknader til TSD. 6 søknader er helt nye. Det er flere av TSD-
prosjektene som er koblet til søknader som allerede har vært aktive i tidligere perioder.  
Det var markert i regnearket at noen søknader er tilkoblet til prosjekter som har fått kvote til og med 2020 

men har ikke søkt i 2021, dette på grunn av en avtale de har inngått med USIT. Men for denne perioden har 

de søkt Sigma2 på nytt. Dette er eksempel på en situasjon som gjør behandling av søknader og planlegging 

av investeringer krevende.  

 

Det ble derfor foreslått å utrede og behandle  retningslinjer for allokering av TSD på RFKs strategiseminar i 

før neste allokeringsperiode i håp om at på dette tidspunkt blir bidragsmodellen og brukerdomeners 

fordeling mellom USIT og Sigma2 bedre avklart.  

Oppdaterte retningslinjer må også inkludere regulering av kvoter til nye prosjekter, samt behandling av 

prosjekter med sterkt underforbruk.  

  

 

 
 
 
 
 

 


