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Resultat av Vetenskapsrådets behovsinventering 2017/2018

Notera att namnen på områdena är preliminära och kan komma att ändras. 

Betyg Infrastrukturområde

A1 Infrastruktur för astropartikelfysik med neutriner, uppgradering av Icecube

A1 Infrastruktur för experimentell forskning på stora djur

A1 Infrastruktur för hjärnavbildning

A1 Infrastruktur för kemisk biologi

A1 Infrastruktur för metabolomik 

A1 Infrastruktur för visualisering av data

A1 Kontextdatabaser för samhällsvetenskap

A1 MEDem Monitor för Elektoral Demokrati i Europa (ESFRIs vägvisare)

A1 Nationell samordning av svenska forskningsfartyg

A1 Square Kilometre Array (SKA)

A1 Svensk medverkan i European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC)

A1 Svensk medverkan i planering, uppbyggnad och drift av Aerosols, Clouds and Trace gases 

Research Infrastructure (ACTRIS)

A1 Svenskt deltagande i EPOS-ERIC

A1 Svenskt medlemskap i Euro-Bioimaging - ERIC 

A2 Instrumentering vid MAX IV

A2 Kulturarv och digitalisering

A2 Tillgång till storskaliga anläggningar för neutroner

A3 Biomedicinsk avbildning

A3 Digital arkeologisk analys och visualisering 

A3 Digital infrastruktur för historiska platser

A3 Humlab

A3 Infrastruktur för konstnärliga forskningsdata

A3 Infrastruktur för laborativ arkeologi

A3 Infrastruktur för proteinproduktion

A3 Instrumentering för fundamentalfysik vid ESS

A3 Nationell samordning av stationsbaserade marina infrastrukturer och mätverksamhet

A3 Plattform för encellsanalys

A3 Space Environment Center

A3 Tillgång till elektronmikroskopi för materialstudier

A3 Tillgång till infrastruktur för studier av mörk materia

A3 Tillgång till NMR

A3 Uppgradering av den nationella forskningsinfrastrukturen SITES för medlemskap i AnaEE 

och eLTER

A3 Uppgradering av DESIREE

B Acceleratordriven neutrinofysik

B Bildbibliotek för medicinsk digital diagnostik

B Flerspråkiga trädbanker

B Högkvalitativa Historiska Databaser

B Högteknologiska laboratorier för hantering av radioaktiv materia

B Individdatabas, Internationellt nätverk för forskning om hälsosamt åldrande under 

livsloppet

B Infrastruktur för forskning om det civila samhället

B Infrastruktur för kemisk avbildning
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B Korrelativ bild-behandling och analys

B Nationella Prospektiva Kohorter: LifeGene och EpiHealth

B Nationellt program för sällsynta diagnoser

B Northern Baltic Research Infrastructure (NBRI)

B NorthLink: Northern Sweden Multi-Generation Linkage Infrastructure

B Plattformen för preklinisk PET-MRI

B RealityLab

B S.H.I.E.L.D.

B SKANDIA GEODATA

B Specifik infrastruktur för miniatyracceleratorer 

B Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)

B Svensk infrastruktur för Heritage Science

B Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

B Teknisk infrastruktur för textila material

B Tillgång till röntgentomografi av material

B Tillgång till utrustning för vibrationspektroskopi

C Affinitetsprober för proteinstrukturanalys

C Enheten för biobanksforskning (EBF)

C Framtida större solteleskop med avancerad instrumentering

C National Experimental Wetland (NEW) anläggning för att hantera konsekvenserna av 

klimatförändringar

C Uppgradering av avancerade renrum (fysik, kemi, materialvetenskap)

D Forskningsplattform för framtida vattenrening - Sjöstadsverket

D Infrastruktur för djurförsöksverksamhet och genetiska modellorganismer

D Infrastruktur för gen- och cellterapiproduktion

D Lagring och distribution av högfrekvent tillgångsprisdata

D Nationell immunitets- och mikrobbiobank

D Nationellt högsäkerhets laboratorium

D Nod för forskning om digitalisering i undervisning och lärande (DLC-FoU)

D Norra Sveriges MONICA studie

D SPOR - Ett nationellt perioperativt register som använder automatisk datainsamling i syfte 

att förbättra vårdresultat och kunskapsstyrning

D SwePhenoPlant

D Swetox infrastruktur

D Teknisk infrastruktur för byggkonstruktioner

D Teknisk infrastruktur för vattenkraft

D Tillgång till utrustning för elektronspektroskopi

D Uppgradering av isbrytaren Oden

X Infrastruktur för framtidens humaniora

X Infrastrukturbehov rörande observationer av polaratmosfären och den jordnära rymden

X Nationella Geosfäriska Laboratorier

X Tillgång till neutronirradieringsinfrastruktur för materialstudier

Betygen:

A1 Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, redo för utlysning

A2 Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, men i nuläget inte 

prioriterade av VR
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A3 Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, inte redo för 

utlysning

B Har inte relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse på grund av …

C Behovet kan täckas av befintlig nationell eller internationell infrastruktur

D Bör handläggas av en annan organisation eller på annat sätt, nämligen …

X Kunde inte bedömas på grund av bristfällig information eller otydlig beskrivning


