
Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur

Gardermoen 20. juni 2019

Anne Elisabeth Sølsnes

Seniorrådgiver ved Infrastrukturavdelingen 

Norges Forskningsråd

1



Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

• Kort om INFRASTRUKTUR-ordningen

• Hva kan det søkes om

• Hva kan det ikke søkes om

• INFRASTRUKTUR i tall 

• Finansiering av drift

• Datainfrastrukturer

• Utfordringer og dilemmaer

• Noen helserelevante 
orskningsinfrastrukturer
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Nasjonal satsing forskningsinfrastruktur 
(INFRASTRUKTUR)
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Mål:

Norske forskningsmiljøer og næringsliv skal ha tilgang til relevant og 

oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet 

for et innovativt og bærekraftig samfunn.

• finansierer infrastruktur av nasjonal viktighet

• understøtter forskningen på de nasjonalt 

prioriterte områdene

• bidrar til investeringer for deltagelse i internasjonalt samarbeid 

om infrastruktur (ESFRI o.a.)

Nasjonal viktighet :

• Støtter topp forskning

• Bred nasjonal interesse 

• Et eller få steder  

• Skal tilgjengeliggjøres for alle 
relevante forskningsmiljøer

Forskningsinfrastruktur: 

• Avansert vitenskapelig utstyr og 
store utstyrsfasiliteter

• E-infrastruktur 

• Vitenskapelige databaser og 
samlinger
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1. Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR); oppstart i 2009:

• Egen finansieringsordning for forskningsinfrastruktur 

• Alle typer forskningsinfrastruktur, alle fagområder; både grunnleggende og anvendt forskning  

• Primært rettet mot etablering/investering (herunder fornyelse); men støtter drift under særskilte vilkår 

• Kan søkes av FoU-institusjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur i nært 
samarbeid med FoU-institusjoner 

2. Alle forskningsrådets øvrige FoU-finansieringsordninger støtter: 

• Utgifter til FoU-prosjektenes bruk av infrastruktur

• Avskrivninger på institusjonenes egne infrastrukturinvesteringer
Støtteberettiget i forhold til prosjektets bruk

Forskningsrådet har to «mekanismer» for finansiering av 
forskningsinfrastruktur 



• Beslutningene om de enkelte investeringer skal foretas der det er mest hensiktsmessig 

– Forskningsinstitusjonene: Basisutstyr og utstyr < 2 Mkr

– Forskningsrådet: Infrastruktur av nasjonal viktighet (2-200 Mkr)

– Departementene: Store investeringer (> 200 Mkr)

• Institusjonene skal fatte beslutninger om basisutstyr; 

Forskningsrådets beslutningsprosess gir her ingen merverdi

• Forskningsrådet skal fatte beslutninger der prioritering, nasjonal arbeidsdeling og nasjonalt 

samarbeid er nødvendig

• Departementet / politisk nivå skal fatte beslutninger knyttet til store nasjonale investeringer 

og/eller internasjonale forpliktelser; midlene til slike investeringer bør komme i tillegg til 

de «ordinære» bevilgninger til forskningsinfrastruktur  
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Arbeidsdeling om beslutninger



INFRASTRUKTUR: Hva det ikke kan søkes om (eksempler)
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• Det kan ikke søkes om midler til basisutstyr som det er rimelig at flere forskningsinstitusjoner har
→ Avskrivninger på institusjonenes egne infrastrukturinvesteringer er støtteberettiget i alle Forskningsrådets øvrige 

finansieringsordninger  

• Det kan ikke søkes om midler til infrastrukturer der det primære formålet er å etablere og 
vedlikeholde nettverk mellom mennesker, selv om hensikten med nettverket er å legge grunnlag for 
forskning eller yte assistanse til forskning

• Men søknaden må gjøre rede for slike (eventuelle) behov, samt hvordan de er tenkt finansiert og ivaretatt

• Det kan ikke søkes om midler til selve innsamlingen av forskningsdata

Det kan imidlertid søkes om midler til:

• anskaffelse og etablering av utstyr og verktøy (herunder IT-verktøy) for å samle inn data for forskning 

• tekniske systemer for kvalitetssikring og klargjøring av data for bruk i forskning

• tekniske systemer for arkivering og tilgjengeliggjøring av data for forskning



INFRASTRUKTUR i tall
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• Siden oppstart av ordningen i 2009:

o ~ 100 nye/oppdaterte infrastrukturer

o ~ 5 milliarder kroner er hittil satt i arbeid

• Årlig budsjett (2018): Ca. 750 mill. kr 

• Utlysninger hvert annet år

o ~ 1 mrd. kr utlyses hver gang (2018: 600-800 MNOK)

o ~ 100 søknader til hver utlysning (2018: 114 søknader)

o ~ 5 milliarder kroner blir søkt om hver gang 

(2018: 6,8 milliarder kroner)

o ~ 10-20 % av søkt beløp innvilges



Innvilgede prosjekter etter utlysningene i 2009-2016 fordelt etter 
områdestrategiene i veikartet (i millioner kroner)
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Innvilgede prosjekter etter utlysningene i 2009-2016 fordelt etter 
områdestrategiene i veikartet (i millioner kroner)
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Drift av infrastrukturer
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Hovedprinsipp: De prosjekter som anvender en infrastruktur, skal finansiere 
«sin andel» av driftskostnadene

I tillegg forventes det at infrastrukturen skal være strategisk forankret i 
vertsinstitusjon

Infrastrukturordningen kan støtte noe driftskostnader for 
forskningsinfrastrukturprosjekter som er under etablering eller i oppstartsfase



Drift av infrastrukturer
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Må være oppfylt for at INFRASTRUKTUR kan vurdere å bidra til langsiktig 
grunnfinansiering til drift:

1.Infrastrukturen må ha svært høye driftskostnader

2.Infrastrukturen må ha, eller vil få, høy grad av utnyttelse 

3.Urimelig å forvente at «brukerbetaling» og/eller institusjonell grunnfinansiering 
fullfinansierer driften

4.Eierinstitusjoner med stor basisbevilgning må også bidra (ikke minst til eget 
driftspersonell)

5.Forretningsmodell er etablert der INFRASTRUKTUR ikke er eneste kilde til 
finansiering av drift

6.Forretningsmodellen for driften må ha et element av «brukerbetaling» 

7.INFRASTRUKTUR må ha bidratt til etablering eller oppgradering



Utfordringer spesifikt for datainfrastrukturer  
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Kjennetegn ved infrastrukturer for tilgjengeliggjøring av data:

• Kostnader er i stor grad knyttet til driftsstillinger

• Oppgradering pågår ofte kontinuerlig og samtidig med ordinær drift

• Ofte lav/ingen grensekostnad for bruk av enkelte nettbaserte tjenester

• Ofte lav aksept blant brukere for å skulle bidra til driftskostnadene

• Stor grad av bruk er en overordnet forskningspolitisk forventning 



Utfordringer spesifikt for datainfrastrukturer  
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Dilemmaer og utfordringer:

1. Hvordan kanalisere et fagområde sine FoU-midler til å (med)finansiere områdets 
datainfrastruktur? 

2. Hvordan sørge for at tilbudet av datainfrastrukturer gjenspeiler forskningens behov i 
dag og i fremtiden?

3. Hva må være oppfylt for at vi oppretter en egen institusjon for å drifte en 
datainfrastruktur? 

4. Hva bør være oppfylt for at INFRASTRUKTUR skal kunne bidra til langsiktig 
driftsfinansiering?

5. Hvor mye av INFRASTRUKTUR-midlene, som primært er rettet mot fornyelse, bør 
finansiere drift(-stillinger)?
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Nye forskningsinfrastrukturer på veikartet i 2018

• PCRN – The Norwegian Primary Care Research Network

Infrastrukturen skal bidra til å gjøre primærhelsetjenesten mer 
kunnskapsbasert. Skal bygge et forskningsnettverk som vil gjøre rekruttering til 
forskning raskere og enklere. 
Vertsinstitusjon: UiB
Partnere: UiO, UiT, Uni Research, UNN
65,34 mill kroner (i 2017)

• NORMOLIM – Norwegian Molecular Imaging Infrastructure

Videreutvikling og oppgradering av infrastruktur for molekylær avbildning. 
Teknologien skal brukes i dyremodeller til biomedisinsk og medisinsk forskning 
på kreft, hjertekar og nevrologiske sykdommer. Bidra til bedre forståelse av 
sykdomsmekanismer og utvikle nye behandlingsformer i medisin.

Vil inngå som norsk node i ESFRI-prosjektet EuroBioImaging

Nasjonal koordinator: NTNU
Partnere: UiB, OUS
46 mill kroner (i 2017)



• NorCRIN - Norwegian Clinical Research Infrastructure Network

Infrastrukturen tilbyr blant annet rammeverk for gjennomføring av kliniske
studier, monitorering, kurs i god klinisk praksis og datahåndtering

Norsk node i ESFRI-infrastrukturen ECRIN

Vertsinstitusjon: St. Olavs Hospital (Siv Mørkved)
Partnere: Haukeland univ.sykehus, Helse Stavanger, UNN, OUS, AHUS
50 mill kroner i 2014

• EATRIS Centre Norway – A Norwegian Node for the European Advanced
Translational Research Infrastructure in Medicine

Norsk node i ESFRI-infrastrukturen EATRIS
Noden består av teknologiplattformer, kliniske utprøvingsenheter og et nettverk av
forskergrupper.

Vertsinstitusjon: UiO (Kjetil Taskén)
Partnere: OUS, UiT, UiB, NTNU, St.Olavs hospital, Haukeland Univ.sykehus, UNN 
2 mill kroner til deltakelse i transition phase av EATRIS etter utlysning i 2010

ESFRI-infrastrukturer med norsk deltakelse
- på norsk veikart før 2018-oppdateringen
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ESFRI-infrastruktur med norsk deltakelse
- på norsk veikart før 2018-oppdateringen

• ELIXIR.NO

Europeisk infrastruktur for biologiske data som koordinerer dataressurser for 
livsvitenskapene. 
ELIXIR.NO er norsk node i ESFRI-infrastrukturen ELIXIR, koordinerer utvikling av norsk 
bioinformatikk og tilbyr tjenester til forskning og industri.
Utvikling av nye IT-verktøy og tjenester, samt av maskin- og programvare.
Vertsinstitusjon: UiB (Inge Jonassen)
Partnere: UiO, NTNU, UiT, NMBU
27 mill kroner og 86 mill kroner etter utlysning i hhv 2010 og 2016

• BIOBANK NORWAY
Nye fryseanlegg og løsninger for datahåndtering. Samordning av nasjonale
biobanker.
Utgjør norsk node i ESFRI-infrastrukturen BBMRI

Videre investeringer ses i sammenheng med HAP

Vertsinstitusjon: NTNU (Kristian Hveem)
Partnere: FHI, UiO, UiT, UiB og Helseforetakene
Fase I: 80 mill kroner etter utlysning i 2009
Fase II: 85,3 mill kroner etter utlysning i 2014
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Forskningsinfrastrukturer på veikartet 
før 2018-oppdateringen 

• HELSEREGISTRE - Health Registries for Research

Utvikling av en infrastruktur som  sikrer både norske og internasjonale forskere 
bedre tilgang og bedre utnyttelse av innsamlede data.

Videre investeringer ses i sammenheng med HAP

Vertsinstitusjon: UiB (Gun Peggy Knudsen)
Partnere: Haukeland univ.sjukehus, Helse Stavanger, UNN, OUS, AHUS 

36 mill kroner i 2012. På ventelisten etter 2016-utlysningen.
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• NorMIT - Norwegian Centre for Minimally Invasive Image Guided Therapy 
and

Medical Technologies
Utstyr og teknologi for å utvikle framtidens operasjonsrom for bedre og
tryggere behandling av pasienten.
Vertsinstitusjon: St. Olavs Hospital (Jan Gunnar Skogås)
Partnere: NTNU, SINTEF, UiO, OUS 
53,9 mill kroner i 2012

• NORBRAIN - Norwegian Brain Initiative 

Høyteknologisk utstyr for hjerneforskning.

Vertsinstitusjon: NTNU (Edvard Moser)
Partnere: Senter for molekylærbiol og nevrovitenskap, UiO og  Med. Imaging
Lab, NTNU
Fase I: 80 mill kroner etter utlysning i 2010

Fase II: 76,3 mill kroner etter utlysning i 2014

Forskningsinfrastrukturer på veikartet 
før 2018-oppdateringen 
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Norsk veikart for forskningsinfrastruktur
- formål og anvendelse:

Forskningsrådet tildelt ansvaret for å utarbeide veikart for 
investeringer i forskningsinfrastruktur

• Strategisk verktøy for å fremme norske investeringer i 
storskala infrastruktur

• Gi departementene et bedre grunnlag 
for å prioritere infrastruktur

• Være en del av Forskningsrådets beslutningsverktøy for 
hvordan kommende utlysninger innrettes 

• Synliggjøre behov for fagenes utvikling i forhold til 
nasjonale og globale utfordringer

http://1.bp.blogspot.com/_oGB_8Pk8ZTs/SfTFaYpFoiI/AAAAAAAAAjY/BAjkCFtbBIw/s1600-h/OmslagStMeldNr30_Forskning-1_180.jpg

