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Hva er e-infrastruktur?
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Hvorfor trenger vi e-infrastruktur?

Grensesprengende forskning. 

Og kunnskap som er viktig for forvaltning og næringslivet.

Kjemi



4

Politiske prioriteringer rundt e-infrastruktur

Kjemi

▪ En stadig vekst i mengden av data som generes og analyseres for både forskning og i
økende grad også for forvaltningen.

▪ Det stilles krav fra myndighetene om lagring og tilgjengeliggjøring av data for 
forskning og data som benyttes.

▪ Utvikling av kapasitet og kompetanse innenfor e-infrastruktur er fremhevet i
langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for 2019 -2028 (kap. 6.3).

Behovene fra norske forskningsmiljøene for investering i e-infrastruktur vil trolig allerede fra 2020 bli 

større enn det dagens finansieringsordninger kan bære.
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Case 1: Klimaforskning 

Kjemi

Meteorologi

Klimaforskning

• Klimaforskningen krever store datamengder i både
tid og rom

• Modellering av fremtidig klima krever store mengder
beregningstid

• For samfunnsplanlegging kreves det også i økende
grad økt oppløsning og granularitet i modellene.
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Case 2: Miljøovervåkning og ressursforvaltning

Kjemi

Revisiting ocean acidification, food security and our earth system (Olsen et al. 2018) 

Annual and seasonal process 

investigations of biology, 

physics, chemistry and sea ice

Annual/seasonal transects

Transects into the Arctic 

Basin and through Fram

Strait

New moorings

Fram Strait outflow (NPI)

Barents Sea inflow (IMR)

Arctic Ocean inflow (NPI+IMR)

Russian time series 

Lange tidsserier og Arven etter Nansens planlagte observasjonsprogram HI sine observasjonsspor og stasjoner
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Case 3: Samfunnssikkerhet og beredskap

Kjemi

• Forstå naturlige geologiske prosessor og konsekvenser for fremtidig 
besetting

• Vurdere konsekvenser av ulike naturfenomener med betydning for 
samfunnssikkerhet

• Real-time monitorering og oppdatering av samfunnskritisk 
infrastruktur



8

Case 4: Medisin og Helse 

Kjemi

Imaging og kunstig intelligens: Klassifisering av tumorer med kunstig intelligens. 
Referanserakontur I grønt. Nederste rad viser falske negative (turkis) og falske positive 
(gul) områder. Bilde: P.Kainz, M. Pfeiffer, M. Urschler, PeerJ, DOI: 10.7717/peerj.3874 
(2017)
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Uninett Sigma2 AS

Universitetene: 50 MNOK pr. år
NFR: 25 MNOK pr. år

➢ Langsiktig Grunnfinansiering for 5 +5 år:

▪ Tjenesteavtaler med breddeuniversitene (NTNU, UiB, UiO, UiT)

▪ Bevilgning fra Forskningsrådet

➢ Konkurranseutsatt finansiering:

▪ Kan søke finansiering fra Forskningsrådet eller EU

▪ Oppgr. regneressurs og datalagringsanlegg

▪ Deltakelse i internasjonal samarbeid

➢ Brukerbetaling: 

▪ Skaffe ekstra finansiell grunnlag i tillegg til nåværende finansiering

INFRA-utlysning Omsøkt beløp Bevilget beløp

E-INFRA 2014 108 MNOK 75 MNOK

E-INFRA 2016 183 MNOK 140 MNOK

E-INFRA 2018 358 MNOK ?
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Arbeidsgruppe for nasjonal e-infrastruktur frem mot 2030

Institusjon Representant 

NTNU
Torbjørn Svendsen Terese Løvås

UiB Knut Børve Inge Jonassen

UiO
Kirsti Klette Morten Dæhlen

UiT Kenneth Ruud (leder) Camilla Brekke

Sigma2
Gunnar Bøe Hans Eide

Forskningsrådet
Ulrike Jaekel (sekretariat)
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Mandat for E-INFRA2030 arbeidet

▪ Foreslå en helhetlig nasjonal strategi for videreutvikling og finansiering av nasjonal e-infrastruktur.

▪ Utarbeide et realistisk estimat for behov fra alle relevante (ikke-kommersielle) brukermiljøer.

▪ Utarbeide et forslag til operasjonelle modeller som bidrar til kosteffektivitet.

▪ Modeller skal også muliggjøre vurdering av kommersielle og internasjonale tilbydere.

▪ Strategien for finansiering skal legge til rette for en forutsigbar og robust investering.

▪ Vurdere bærekraftige finansieringsmodeller, inkl. justerbare og robuste mekanismer for kostnadsdeling 

mellom nasjonale finansiører, institusjonene og brukere.

▪ Arbeidsgruppen kan justere mandatet underveis. 



Momenter i en ny modell for finansiering og 
organisering av nasjonal e-infrastruktur.
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Ambisjonsnivå:

e-infrastruktur for norske forskningsmiljøer i verdensklasse

▪ Norge bør investere på høyde med 

de beste av de land vi sammenlikner 

oss med på forskningskvalitet

▪ Forventet behov for økning i årlige 

investeringer på rundt 130-190 

MNOK

▪ 3-årlige budsjettplaner som 

inkluderer forventet vekst i 

infrastrukturinvesteringer
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➢ Langsiktig basisfinansiering bør ligge på rundt 80% av totalbudsjettet.

➢ Brukerbetaling kan inngå i basisfinansieringen med i størrelsesorden 10-20%. Dette inkluderer både brukerbetaling 

for dedikert aksess til fullkost (oppdragsforskning)

➢ Nivå på brukerbetaling vil avhenge av NFR/departementene sin policy for betaling for (e-)infrastruktjenester

➢ Konkurranseutsatt finansiering viktig for å sikre kvalitet på investeringer og operasjonell 

virksomhet, men bør ikke overstige 20% av totalbudsjettet

➢ Hvorvidt referansenivå bør være rammen for basisfinansieringen eller for totalbudsjettet 

avklares i høringsrunden

➢ Utvalget mener Norge har forutsetninger for investeringer også utover referansenivået (Sveits)

Overordnede budsjettprinsipper:
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Basisfinansiering

➢ Dagens finansiører (UiO, UiB, NTNU, UiT, NFR) må øke sitt bidrag til basisfinansieringen for å 

dekke deres økte behov for e-infrastrukturtjenester

➢ Institusjoner, herunder instituttsektoren, som bruker mer enn 1% av e-infrastrukturtjenestene 

bør bidra til basisfinansieringen på linje med deres historiske bruk

➢ Offentlige institusjoner med forvaltningsoppgaver som krever e-infrastruktur bør bruke den 

nasjonale generiske e-infrastrukturen og bidra til basisfinansiering (evt. brukerbetaling hvis det 

er behov for dedikerte ressurser)

➢ Department/forskningsprogram må inkludere kostnader for e-infrastrukturbehov i 

totalbudsjettet for deres forskning/forvaltningsbehov.

➢ Nasjonale infrastrukturer bør forventes å bruke og bidra til basisfinansieringen av nasjonale 

generisk e-infrastruktur
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Ulike modeller for NFR/departementene sitt bidrag til 

basisfinansieringen 

➢ Departementene kan inkludere sitt bidrag til basisfinansieringen i statsbudsjettet

➢ Departementene kan inkludere sitt bidrag til basisfinansieringen eksplisitt i sitt
tildelingsbrev til NFR

➢ NFR får ansvar for tilstrekkelig finansiering av e-infrastruktur for de forskningsprogram
departementene iverksetter som har slike behov

➢ Styret i NFR avsetter en total bevilgning til e-infrastruktur

➢ De enkelte programstyrer inkluderer e-infrastrukturtjenester i sine budsjetter
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Praktisk organisering (Sigma2.1):

▪ Dagens modell med et aksjeselskap organisert under Uninett AS fungerer godt.

▪ Styringsmodellen utfordres med flere finansierende institusjoner.

▪ Uansett er det generalforsamlingen som oppnevner styret, men det vurderes om det bør 

utvikles anbefalinger for institusjonsrepresentasjon («garantert» representasjon over 15-

25% forbruk)

▪ Strategisk utvikling utvikles gjennom eiermøter som idag.

▪ Metasenter-modellen er viktig for utvikling av god brukerstøtte. 

➢ Hvordan bør metasentermodellen utvikles hvis det blir flere finansierende institusjoner?
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Praktisk organisering:

▪ Basisfinansieringen fordeles mellom institusjoner med forbruk over 1% på basis av historisk 

bruk de siste tre år

▪ Det utvikles tre-årige budsjettplaner som inkluderer forventet vekst i investeringsbehov i 

denne perioden og som hvert tredje år nivelleres mot vårt internasjonale referansenivå

▪ Dagens 5+5 finansieringsmodell med evalueringer hvert femte år erstattes med et 6+6(3) års 

regime:

▪ Internasjonal evaluering hvert 6.år. Positiv evaluering gir nye 6 år, negativ evaluering gir 3 

års avviklingsperiode.



https://www.mn.uio.no/hylleraas/english/news-and-events/news/2019/proposal-for-a-new-funding-scheme-for-e-infrastruc.html

https://www.mn.uio.no/hylleraas/english/news-and-events/news/2019/proposal-for-a-new-funding-scheme-for-e-infrastruc.html

