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Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om organisation, styrning och 

finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04) 

Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 7 maj 2020 kommittédirektiv om organisation, 

styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå (dir. 

2020:52). Utredaren ska bl.a. lämna förslag på hur ett system för nationell 

prioritering av forskningsinfrastrukturer kan utformas. Syftet är att upp-

rätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt 

stöd för att möta samhällsutmaningarna, när FN:s globala mål för hållbar 

utveckling (Agenda 2030) ska genomföras och i förverkligandet av målet att 

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. 

Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 maj 2021. 

Utredaren ska nu även utvärdera olika finansieringsmodeller för att ge 

svenska polarforskare tillgång till forskningsisbrytare med förmåga att utföra 

forskningsexpeditioner i förhållanden som råder i Högarktis och runt 

Antarktis, och föreslå hur tillgång till en sådan forskningsisbrytare ska 

finansieras.  

Utredningstiden förlängs och utredningens uppdrag ska i sin helhet 

redovisas senast den 30 juli 2021.  

Uppdraget att granska olika finansieringsmodeller för en forskningsisbrytare 

En tung forskningsisbrytare med förmåga att operera i förhållanden som 

råder i Högarktis och runt Antarktis är en viktig infrastruktur för svensk 
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polarforskning. Forskningsisbrytaren Oden närmar sig sin fulla livslängd och 

om svensk polarforskning ska fortsätta att vara framgångsrik behöver plane-

ringen för hur svenska forskare ska få tillgång till forskningsisbrytare med 

motsvarande kapacitet som Oden inledas. En sådan tillgång kan säkras 

genom hyra av plats på andra länders isbrytare, hyra av isbrytare eller 

konstruktion av en ny forskningsisbrytare med förmåga att operera i för-

hållanden som råder i Högarktis och runt Antarktis.  

Utredaren ska  

• utvärdera olika finansieringsmodeller för att ge svenska polarforskare 

tillgång till forskningsisbrytare med förmåga att utföra forskningsexpedi-

tioner i förhållanden som råder i Högarktis och runt Antarktis, och 

• föreslå hur tillgång till en sådan forskningsisbrytare ska finansieras.  

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska, när det gäller tilläggsuppdraget, inhämta synpunkter från 

Polarforskningssekretariatet, Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut, universitet och högskolor samt Vetenskapsrådet och andra berörda 

aktörer. 

Utredningstiden förlängs och utredningens uppdrag, såväl det ursprungliga 

uppdraget som tilläggsuppdraget, ska redovisas samlat senast den 30 juli 

2021.  

(Utbildningsdepartementet) 
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