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• 2010
o KAW:s huvudmannaråd “inrättar” grupp för nationell samordning 

av infrastruktur.  paus 2013

• 2014
o Efter initiativ från universiteten bjuder VR-RFI in till diskussioner 

om infrastruktur  URFI bildas = 10 lärosäten + SUHF

URFI – Universitetens Referensgrupp för 
ForskningsInfrastruktur





• URFI består av de av parterna utsedda ledamöterna, samt en 
ledamot utsedd av SUHF som företräder samtliga lärosäten 
som saknar egen representation i URFI. 

• Ledamöterna är ansvariga för att de frågor som behandlas av 
URFI är förankrade inom respektive organisation. URFI utser 
ordförande inom sig för ett år i taget.

Sammansättning



• Katrine Riklund, UmU, ordf

• Kristina Edström, UU

• Kevin Bishop, SLU

• Anders Karlhede, SU

• Mikael Östling, KTH

• Stefan Eriksson, KI

• Hans Adolfsson, SUHF

• Per Dannetun, LiU

• Göran Landberg, GU

• Lars Börjesson, CH 

• Stacey Sörensen, LU



• URFI, ska verka för samarbete mellan lärosäten och andra 
aktörer, syftande till att säkerställa en för riket god tillgång till, 
effektivt utnyttjad och skarpt prioriterad, 
forskningsinfrastruktur.

Uppdrag



• RFI/lärosätes (50/50) finansierad fo-infra

• e-Infra
o SNIC, SND, SUNET….

• Max IV
o Lärosätesmedfinansiering fastlagd 2019-2023

• Finansieringsprinciper

• Kommunikation
o Symposium om infrastruktur i Almedalen 2019
o Almedalen 2020?

Vad gör URFI?



• Behovsinventering udda år
o Samordnar prioarbete mellan lärosäten
o Sammanställning till URFI från RFI
o Runda på universiteten

 Nationellt behov
 Nytta för forskning

o Prio URFI – överlämning till RFI i januari

• Ansökan till RFI jämna år
o Mall för konsortialavtal

URFIs del i VR-RFI processen



Mall konsortialavtal



GENOMLYSNING 
2019

• Rapporten beskrev ett fragmenterat landskap, 
bristande samordning och avsaknad av nationell 
strategi.

• Hindrar en resurseffektiv utveckling av svensk e-
Infrastruktur 

• Försvårar koordinerat engagemang i 
internationella samarbeten 

• Svarar inte upp mot kraven att tillgängliggöra 
data och nyttja myndighetsregister samt data 
från sjuk och hälsovården 





• Process för prioritering av nationell infrastruktur

• Finansiering av infrastruktur

• Utvärdering av satsningar

Att jobba vidare med
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