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Strategi for UNINETT Sigma2 AS 
 

Bakgrunn  
I mai 2012 leverte Dæhlen-utvalget rapporten «Finansiering og organisering av nasjonal 
eInfrastruktur1 for forskning og høyere utdanning». Etter beslutning i rektormøte for de fire eldste 
universitetene (BOTT) den 20. november 2013 med innspill fra KD og Forskningsrådet, ble Sigma2 
opprettet 1. januar 2015.   
 
 «Et nytt selskap opprettes fra 1. januar 2015, også det som et datterselskap av UNINETT. Det nye 
selskapet får et nasjonalt ansvar for elektronisk forskningsinfrastruktur og får større strategisk 
ansvar, sterkere operativ styring og mer langsiktig finansiering fra universitetene og Forskningsrådet 
enn hva UNINETT Sigma har hatt.» 
  Divisjonsdirektør Anders Hanneborg, Forskningsrådet 
 
Vedtektene til Sigma2 definerer «Selskapets formål er økt verdiskapning gjennom å tilby nasjonale e-
infrastrukturtjenester innen tungregning og lagring av vitenskapelige data. Primær målgruppe er 
universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i Norge.  Selskapet skal være de samme 
institusjoners virkemiddel for å utføre oppgaver innen e-infrastruktur i egenregi.» 
 
Styret2 i Sigma2 består av 4 representanter fra BOTT, 2 eksterne representanter utpekt av 
forskningsrådet og administrerende direktør i UNINETT som styreleder. Sigma2 har en 5+5 år modell 
med evaluering etter 5 år, første gang i 2019. Evalueringsutvalget3 skal levere sin rapport i juni 2019. 
Finansiering består av en årlig grunnfinansiering på 50 MNOK fra BOTT og 25 MNOK fra 
Forskningsrådet. I tillegg kan Sigma2 søke på konkurranseutsatte midler fra INFRASTRUKTUR 
programmet hos Forskningsrådet. I 2018 ble det innført en bidragsmodell der de største 

                                                   
1
 E-infrastruktur i denne sammenheng omfatter tungregning (HPC) og lagring av større mengder vitenskapelige 

data, samt programvare og avanserte støttefunksjoner relatert til dette. 
2
 Natalie Reuter/UiB, Morten Dæhlen/UiO, Terese Løvås/NTNU, Kenneth Ruud/UiT, Øyvind Hennestad/Sintef, 

Juni Palmgren/Karolinska Institutet, Tom Are Røtting/Uninett 
3
 Utvalget er oppnevnt av Forskningsrådet og består av professor Sverker Holmgren/Sverige (leder), professor 

Jeppe Olsen/Danmark og professor Bolette Sandford Pedersen 
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brukerprosjektene skal være med å betale for driftsutgiftene. I tillegg har selskapet inntekter fra 
deltakelse i internasjonale prosjekter.  I 2018 hadde Sigma2 en finansiering på ca. 146 MNOK. 
Selskapet har 10 ansatte og kjøper ca. 25 årsverk fra IT-avdelingene i BOTT. 
E-infrastrukturen har ca. 2000 brukere fra de fleste vitenskapelige disipliner fordelt på ca. 400 
prosjekter.  For tungregning brukte BOTT i 2018 ca. 76% av ressursene, resten av UH-sektoren brukte 
ca. 3% og institutt-sektoren resten. For lagring er tilsvarende tall 71%, 2% og 27%. 
 
Sigma2 har gjennomført en stor omstrukturering fra 4 til 2 nasjonale lokasjoner med tilhørende 
anlegg, opprettet en felles virtuell driftsorganisasjon med deltakere fra alle de fire eldste 
universitetene samtidig som det er opprettholdt en høy kvalitet på tjenestene. Den siste årlige 
brukerundersøkelsen fra desember 2018 viste en brukertilfredshet på 4.9 for tjenestene og 5.1 for 
brukerstøtten4.  

 

Strategi 
 

Høsten 2018 vedtok styret i Sigma2 en ny strategi. Den har fortsatt som hovedfokus å tilby e-
infrastruktur til brukere med store behov innen tungregning og lagring. Visjonen er «To maximize 
the impact and return of scientific research by providing a sustainable, predictable and cost-
efficient e-infrastructure»5.  
 
Dette skal oppnås gjennom fokus på tre pilarer: 

1) Provide advanced compute and data services addressing user’s needs 
2) Facilitator for international research services, cloud-based resources and common 

components  
3) Combine Sigma2 infrastructure with the capabilities and competencies of partner 

institutions to achieve excellent research services 
 

Representanter fra styret har sammen med Sigma2 tatt initiativ til å få opprettet en nasjonal 

arbeidsgruppe (e-infra 2030) for å se nærmere på de forventete behovene for investering i, utvikling 

av, drift og bruk av e-infrastruktur for tungregning og lagring av store datamengder i Norge frem mot 

2030.  På bakgrunn av dette har de fire eldste universitetene, i samarbeid med Forskningsrådet og 

UNINETT Sigma2, i løpet av sommeren 2018 etablert et utvalg som skal se nærme på disse 

utfordringene, og foreslå en helhetlig bærekraftig investerings- og driftsmodell for nasjonale e-

infrastrukturtjenester som er tilstrekkelig robust til å kunne håndtere fremtidige behov for slike 

tjenester. 

Dette utvalget er ledet av Kenneth Ruud og skal levere sin rapport før sommeren 2019. Sammen med 

evaluering av Sigma2 vil dette gi et godt grunnlag for vurderinger og beslutninger for finansiering og 

organisering av e-infrastrukturen i Norge. 

 

Forslag til vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
 

                                                   
4
 Skaleen går frå 1-6, der 6 er best 

5
 En stor andel av brukerne til Sigma2 er engelskspråklige og materiale for ekstern bruk er derfor på engelsk 
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Vedlegg 09A: Sigma2 strategy 


