
Utdrag ur Handläggningsordning gällande universitetsgemensam finansiering av 

forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet. 

Forskningsinfrastruktur som kan komma ifråga  

Den forskningsinfrastruktur som kan komma ifråga för central finansiering är i första hand 

kvalificerade instrument, elektroniska arkiv/databaser samt servicepersonal eller stöd till brukare för 

långsiktigt användande, vidmakthållande och utveckling av infrastrukturen.  

Kriterier för central finansiering av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet  

Universitetsövergripande intresse  

Det ska av ansökan framgå att det finns ett påtagligt intresse för infrastrukturen från ett antal 

forskare/forskargrupper från flera olika institutioner och/eller fakulteter.  

Öppen tillgänglighet  

Forskare ska få öppen tillgång till infrastrukturen och erhålla kvalificerad service för att använda den 

oavsett akademisk tillhörighet inom Lunds universitet. En avgift för användande kan tas ut. Denna 

avgift ska då vara lika för alla användare inom Lunds universitet.  

För infrastrukturer där tillgängligheten är begränsad av fysisk åtkomst, personella resurser eller tid ska 

ett urvalssätt baserat på vetenskaplig prioritering användas.  

Andra begränsningar för tillgänglighet kan finnas, t.ex. av etiska, legala eller upphovsrättsliga skäl. 

Dessa ska tydligt redovisas.  

Kvalificerad service och utbildning till användare  

Kvalificerad service och utbildning ska tillhandahållas för avancerade forskningsuppgifter. 

Användaren ska inte behöva vara expert på den teknik som används, utan denne förmodas enbart driva 

kvalificerade vetenskapliga frågeställningar i sammanhangen samt ha kännedom om hur resultaten ska 

användas för att belysa frågeställningarna.  

Långsiktig strategisk plan  

Ansökningarna ska innehålla en långsiktig strategisk plan (5–10 år) för verksamhetens utveckling, 

t.ex. vad gäller teknik, metoder, service till användare, att attrahera nya användare, samverkan med 

andra aktörer, utbildning och kommunikation. Ansvarsförhållandena gällande forskningsdata och 

datahantering ska vara tydlig. 

Långsiktig plan för finansiering  

Infrastrukturen ska ha en långsiktig plan (5–10 år) för finansiering som innefattar eventuella 

brukaravgifter och samverkan med olika aktörer.  

Kommunikation  

Adekvat information ska lämnas till potentiella användare om möjligheter för avancerad forskning vid 

faciliteten. Nya möjligheter eller forskningsgenombrott som skett med hjälp av infrastrukturen ska 

kommuniceras till forskarsamhället och till den intresserade allmänheten.  

Avveckling  

Det ska finnas en avvecklingsplan där man tydligt definierar och redogör för ansvarsförhållanden för 

personal, byggnader, utrustning, finansiering, ägande, förfoganderätt till resurser och hantering av 

forskningsdata tydligt definieras under avvecklingsfasen.  


