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Forskning (og utdanning) krever avansert og moderne 
forskningsinfrastruktur (-mye er tyngre utstyr)

strategi - mål



UiB skal

• utvikle flere fremragende 
forskningsmiljøer

• utdanne attraktive
kandidater

• være en ettertraktet
kompetanseinstitusjon

• skal bidra til det offentlige 
ordskiftet



Forskning (og utdanning) krever avansert og moderne 
forskningsinfrastruktur (-mye er tyngre utstyr)

strategi

strategi





For å nå målene trenger vi 
avansert og moderne forskningsinfrastruktur -for å kunne: 

• kartlegge / karakterisere naturlige prosesser & ressurser i ulike miljø og 
tidsperioder (atmosfære, hav, land, undergrunn)
(geo)fysiske / (geo)kjemiske / (geo)biologiske

• fremstille / karakterisere nye syntetiske materialer og energiressurser
(materialteknologi / nanoteknologi, -fysikk og -kjemi) 

• ha tilgang til nødvendige data (databaser) og utføre dataanalyse, 
visualisering, modellering/simulering (digitale verktøy)

• utdanne nye kandidater som skal løse fremtidens utfordringer



Hva har vi? – eksempler fra GEO

- stort spekter av teknologi, og faglig & teknisk ekspertise

- ofte flere partnere både internt og eksternt (institutt, industri)

- flere har status som nasjonal (europeisk) infrastruktur

HVORDAN KOM 
DETTE PÅ PLASS?



ANSKAFFELSE

• identifiserer behov for utstyret for å være i 
forskningsfronten

• anslår pris og ressurser som trengs for anskaffelse
< 2 Mill: instituttet (evt fakultetet / UiB)
> 2 Mill: NFR + fakultet / UiB
(evt andre kilder …)

• en entusiast tar på seg oppgaven (skaffe penger / skrive søknad)

famous
scientist!

suksess ?

INNKJØP & DRIFT: vit.leder & teknikere (+ innkjøp/økonomi-avd.) 
(finansiering drift: institutt- & prosjekt-midler)

mer intenst 
arbeid



1. Bioressurser
2. Bioteknologi
3. e-infrastruktur
4. Humanoria
5. IKT
6. Klima og miljø (NORMAR)

7. Maritim teknologi

beskriver: forskningsmål - eksisterende infrastruktur – nye behov 

8. Medisin og helse
9. Miljøvennlig energi
10.Nanoteknologi og avanserte materialer
11.Petroleumsteknologi
12.Samfunnsvitenskap og velferd
13.Andre naturvitenskap og teknologi (EPOS)

14. Internasjonal infrastruktur – ESFRI roadmap

2 – 200 Mill
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Kriterier:

• nasjonal viktighet

• gode faglige og strategiske vurderinger 
(internasjonale eksperter)

• stor og omfattende forskningsinfrastruktur



UiB vert: 9
NNP:  The Norwegian NMR Platform (51Mill, KI)
NORMAR:  Norwegian Marine Robotics Facility (46Mill, GEO)
OBLO:  The Offshore Boundary Layer Observatory (21Mill, GFI)
ELIXIR.NO:  a Norwegian ELIXIR node (50 + 86 Mill, CBU – II)
EMBRC Norway: The Norwegian Node of the European Marine Resource Centre (?, BIO)
EPOS: European Plate Observing System – Norway (51 Mill, GEO)

HELSEREGISTRE: Health Registries for Research (36Mill, MOF-IGS)
PCRN:  The Norwegian Primary Care Research Network (65Mill, MOF-IGS)
CLARINO: Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway (25M, HF-LLE)

UiB partner:  >30
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ROV
AUV

NORMAR (2014): marin robot-fasilitet (46 MNOK) 
EARTHLAB (2014): sediment-karakterisering (16 MNOK) 
FARLAB (2015): lette stabil-isotoper (16 MNOK)
EPOS-N (2015): European Plate Observing System (45 MNOK)

NNSN: nasjonalt seismisk nettverk (Norsk Olje & Gass)
LabELISA: element & isotop analyser (NFR / oppgradering Statoil 2014)
ELMILAB: elektron mikroskopi (NFR - 2004)

nasjonal infrastruktur – NFR

eks. GEO

fornying (ikke erstatning):
søknad sendt til NFR i 
2016 & 2018



NFR – INFRASTRUKTUR UTLYSNING (hver 2.år)
-søknadsfrist 10.okt. 2018 (6.runde)

Tildeling fra NFR: 600 - 800 Mill
115 søknader (6,7 milliarder)

UiB-søknader

Leder: 19 (-flere er fase-II)

Partner: <30
SVAR: 6.sept.

suksess ?



NorHEMA
Norwegian facility for Helium ion & Electron Microscopy & microAnalyses

VISION:
Tilby den siste og mest avanserte 
teknologien for nyskapende
forskning innen ultrastruktur, 
funksjon og sammensetning av 
naturlige og syntetiske materialer

2016:
75 Mill + egeninnsats (etableringsfase) 
ingen partnere (GEO + IFT + SARS)

(men mange lokale/nasjonale/internasjonale støttebrev

HIM-SIMS nylig utviklet (Zeiss)
Første instrument i Norge



Ny generasjon instrumenter:
elektron-mikroskopi er integrert med flere andre mikro-analytiske teknikker

Etableringsfase (5 år):
75 Mill: 4 hoved-instrumenter + noen mindre enheter
13 Mill: egeninnsats (areal, stillinger)



Hva krever dette ?
- plan for etableringsfase (5 år) + driftsfase (5 år)

ü egnede arealer

ü stillinger & ekspertise

tverrfaglig vitenskapelig og teknisk team fra flere disipliner / 
institutt og institusjoner / partnere som kan

-gjennomføre innkjøp & installasjon, og vurdere videreutvikling
-gi service til et vidt spekter av brukere

ü inntekter som dekker kostnader i driftsfasen
salg av tjenester (dekke drift + ekstra stillinger)



NorHEMA
Norwegian facility for Helium ion & Electron Microscopy & microAnalyses

VISION:
Tilby den siste og mest avanserte 
teknologien for nyskapende
forskning innen ultrastruktur, 
funksjon og sammensetning av 
naturlige og syntetiske materialer

2018:
85 Mill + egeninnsats 
UiB (GEO + IFT + SARS) + partnere
(akademia + industri: UiT, UiO, NORCE, DNV GL, EQUINOR, HI)

HIM-SIMS nylig utviklet (Zeiss)
Første instrument i Norge



Ny generasjon instrumenter:
elektron-mikroskopi er integrert med flere andre mikro-analytiske teknikker

Etableringsfase (5 år):
85 Mill: 5 hoved-instrumenter + noen mindre enheter
39 Mill: egeninnsats (areal, flere stillinger)



NorHEMA vil være en viktig tverrfaglig møteplass for forskere, 
studenter og industri, med potensiell stor betydning for utvikling av nye 
ideer og prosjekter innen forskning, utdanning og innovasjon

-lokaliseres i EnTEK sammen med andre relevante laboratorier (?)



Økende behov for prioritering og samordning

• Ressurskrevende (kompetanse & kostnad)
- ansvar: stort ansvar for et institutt

(fakultet / UiB bør også bidra)

• strategiske prioriteringer
- forskningspolitikk - satsningsområder

• unngå unødig dobling av utstyr og ekspertise



NFR – INFRASTRUKTUR UTLYSNING (hver 2.år)
-søknadsfrist 10.okt. 2018 (6.runde)

Tildeling fra NFR: 600 - 800 Mill
115 søknader (6,7 milliarder)

UiB-søknader

Leder: 19 (-flere er fase-II)

Partner: <30
SVAR: 6.sept.

suksess ?

Skisse 15.mai (-krav for å få sende full søknad)
- publisert for at søkere skulle samordne overlappende utstyr



Infrastrukturutvalget – UiB
- et rådgivende organ for universitetsstyret i saker relatert til 
planlegging, implementering og drift av infrastruktur (fra 2014)

Leder: Viserektor Robert Bjerknes
HF: Prodekan Anne Beate Maurseth
KMD: Visedekan Anne-Helen Mydland
JUR: Prodekan Anne Marie Frøseth
MN: Prodekan Anne Marit Blokhus
MED: Prodekan Marit Bakke
PSYK: Prodekan Gro M. Sandal
SV: Prodekan Ragnhild Muriaas
UM: Avdelingsleder Aino Hoisa
Gruppe B: 1
Studentrepresentanter: 3



Utarbeide helhetlige faglige og 
organisatoriske rammer for:

• etablering, oppgradering og 
videreutvikling (oppfølging: 
arbeidsgruppe 1)

• drift, tilgjengeliggjøring og 
synliggjøring (oppfølging: 
arbeidsgruppe 2)

- utarbeide fakultetsvise  
handlingsplaner i løpet 
av 2019

HANDLINGSPLAN:



Utarbeide rammer for etablering, oppgradering og videreutvikling

• kriterier for hva som kan få status som kjernefasilitet eller felles 
forskningsinfrastruktur

• opprette strategisk budsjettpost for etablering av slike fasiliteter

• sikre kobling mellom oppgraderinger og langtidsbudsjett

• sikre kobling mellom fasilitetene og sentre / kunnskapsklynger

Etablere et veikart internt ved UiB

• utarbeide fakultetsvise planer for forskningsinfrastruktur

Utrede behov for utstyrsregister



Utarbeide rammer for drift, tilgjengeliggjøring og synliggjøring

• krav til organisering 

• fellesmodeller for budsjett, brukerbetaling (TDI-modellen)

• retningslinjer for tilgang

• datasikkerhet

• felles booking og faktureringssystem

Sikre kompetanse for utvikling og drift

• etablere relevante faglige og teknisk/admin. kompetanseforum 

Sikre synlighet

• nettsider, målrettet info mot brukere

• arrangere infrastruktur-dag hvert annet år

Sikre systemer for data håndtering



Økende behov for prioritering og samordning

• Ressurskrevende (kompetanse & kostnad)
- ansvar: stort ansvar for et institutt

(fakultet / UiB bør også bidra)

• strategiske prioriteringer
- forskningspolitikk - satsningsområder

• unngå unødig dobling av utstyr og ekspertise

?
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