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Etablering av forskningsinfrastruktur er en investering 

med stor og langvarig konsekvens

• Egenandel i investeringen
– Tilpassing av bygg, strøm/ventilasjon, tilgjengeliggjøring for andre nasjonale brukere etc.

– Datahåndtering: lagring, deling, tilgang til HPC der nødvendig

• Driftskostnad over lang tid
– Leiestedsinntekter kan ikke forventes å dekke 100% av driftsutgifter

• Blir førende for hvilke forskningsområder som mottaker kan 

hevde seg innen

• Påvirker mulighet til å tiltrekke seg (vinne) ekstern 

forskningsfinansiering og dermed prosjektportefølje

• Påvirker rekrutterings-behov og -muligheter
– Behov for spesialisert personell (ingeniører)

– Tilfall av prosjekter øker midlertidige vitenskapelige stillinger

– Behov for faste forskerstillinger (professor) for å nyttiggjøre seg infrastrukturen

Investering i forskningsinfrastruktur handler

derfor om interne prioriteringer



Kunnskapsdepartementet

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

• Tre mål

– Å styrke Norges konkurransekraft og 

innovasjonsevne

– Å løse store samfunnsutfordringer

– Å utvikle fremragede fagmiljøer

Bjørn Haugstad, 19.05.2017. Daværende statssekretær KD



Fra MNs strategi (under utarbeidelse 2018)

Forskningsinfrastruktur

Store deler av fakultetets forskningsvirksomhet er basert på bruk 

av avansert vitenskapelig utstyr. Fakultetet skal investere i 

infrastruktur som muliggjør grensesprengende forskning på 

prioriterte områder, både disiplinært og tverrfaglig. Fakultetet skal 

bidra i oppbyggingen av infrastrukturer for grunnleggende 

langsiktig forskning på nasjonalt nivå og delta aktivt i arbeidet med 

utvikling av utvalgte internasjonale infrastrukturer i Norge og i 

utlandet. Et viktig aspekt i utviklingen av infrastrukturer for 

forskning og utdanning blir håndtering av stadig større 

datamengder. Fakultetet skal være en pådriver for 

tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata.



Fra MNs strategi (under utarbeidelse 2018)

Forskningsinfrastruktur

Store deler av fakultetets forskningsvirksomhet er basert på bruk 

av avansert vitenskapelig utstyr. Fakultetet skal investere i 

infrastruktur som muliggjør grensesprengende forskning på 

prioriterte områder, både disiplinært og tverrfaglig. Fakultetet 

skal bidra i oppbyggingen av infrastrukturer for grunnleggende 

langsiktig forskning på nasjonalt nivå og delta aktivt i arbeidet med 

utvikling av utvalgte internasjonale infrastrukturer i Norge og i 

utlandet. Et viktig aspekt i utviklingen av infrastrukturer for 

forskning og utdanning blir håndtering av stadig større 

datamengder. Fakultetet skal være en pådriver for 

tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata.



Fra MNs strategi (under utarbeidelse 2018)

Forskningsinfrastruktur. Store deler av MNs forskningsvirksomhet er 

basert på bruk av avansert vitenskapelig utstyr. MN skal prioritere 

utviklingen av infrastruktur som støtter opp om faglige prioriteringer og 

forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå. MN skal bidra i 

oppbyggingen av infrastrukturer for grunnleggende langsiktig forskning på 

nasjonalt nivå og delta aktivt i arbeidet med utvikling av utvalgte 

internasjonale infrastrukturer i Norge og i utlandet. Et viktig aspekt i 

utviklingen av infrastrukturer blir håndtering av stadig større datamengder, 

både for egen forskning og for fagfeller over hele verden. MN skal være 

en pådriver for tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata.
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO



Forsker-

utdanning

EU (Marie Curie)

Forskningsrådet

Etc.

Informatics Mathematics
Astro-

physics
Physics

Bio-

sciences

Geo-

sciences
Chemistry Pharmacy

Livsvitenskap

Jord og rom

Materialer og energi

Muliggjørende teknologier

Technology

systems

Blue sky

ERC

FRIPRO

SFF

Etc.

Samfunnsutfordringer
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Infrastruktur

Infra (NFR)
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Interne midler

MNs aktivitet påvirkes (styres) av virkemiddelapparatet

Fagfellevurderinger



Stor aktivitet rettet mot Nasjonal satsing på

forskningsinfrastruktur

• 165 skisser mottatt til fristen 15.5.2018

• Det søkes om rundt 9,3 milliarder kroner og konkurransen bli veldig hard

– Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 600-800 millioner kroner

– Dvs 6,5%-8,6% av søkt beløp kan innvilges

• Forskningsrådet ber derfor institusjonene om å koordinere sine behov og

begrense antall søknader

• Kjenner og forstår institusjonenes ledelse kriteriene i Forskningsrådet 

godt nok til å kunne  predikere utfall av egne søknader? NEI

• Kan institusjonenes ledelse forventes å trekke søknader dersom de 

ikke kan predikere hvilke som vil lykkes? NEI

 Behov for en (enda) bedre dialog mellom institusjonene og 

Forskningsrådet om strategier og prioriteringer!



Forankring gjennom mange nivåer

Universitet

Fakultet

Institutt

Seksjon

Forsknings-
gruppe

Senter

Behov for forskningsinfrastruktur

- Initiativ

- Kompetanse

- Faglige styrke
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gruppe:

Prosjektmidler
(avskrivning)

Virkemiddelapparatet – lokalt, nasjonalt og internasjonalt

må virke sammen
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En ideell syklus der infrastruktur, prosjekter og tilsettinger 

hever impacten

Nytilsatt

Suksess med 

eksternfinansiering

Investering i tung

forskningsinfrastruktur

Re-investering i tung

forskningsinfrastruktur
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prosjekter

infrastrukturansatte
Finansiering

Basismidler

Eksterne prosjekt 

Finansiering

INFRA/ESFRI

Ekst. prosjekt 

(Leiesteder)

Basismidler

Finansiering

NFR, EU, annet

Basismidler

Virkemidlene må ses i sammenheng



infrastruktur
Forsknings-
infrastruktur

Fase I

Forsknings-
infrastruktur

Fase II

Forsknings-
infrastruktur

Fase III

prosjekter

ansatte

Forskningsinfrastruktur krever reinvesteringer



Investering i forskningsinfrastruktur handler

om interne prioriteringer

Derfor er tidlig og langsiktig forankring i 

institusjonenes ledelse av stor betydning 





2018: Arbeid med UiO Veikart for forskningsinfrastruktur 

påbegynnes

2019: Veikartet legges frem for styret

Veikart for forskningsinfrastruktur

«State of the art» –
forskningsinfrastruktur er en 
forutsetning for at vi skal kunne 
beholde vår posisjon som et ledende 
forskningsuniversitet, og også for å 
lykkes på ulike konkurransearenaer.


