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Søknad om midler til nye hub/noder for IT i forskning i 2021 

1: Om hub/noden 

Hva skal hub/noden hete? DIRE (Data vIsualization Remote access) 

Hvem søker om midler?: Jan Bill , - Arkeologisk seksjon, KHM 

Hvem skal være vertsinstitutt (hub): Kulturhistorisk museum (KHM) 

Hvem skal være faglig leder? Jan Bill, Professor - Arkeologisk seksjon, KHM 

Hvor mye midler søkes det om? totalt for 3-årsperioden: 2 508 838 NOK  

-970 480 NOK i 2021 

-896 119 kNOK i 2022 

-642 239 kNOK i 2023 

2: Formål 

2.1: Hva er formålet med å etablere hub/noden? 

Formålet er å samle og gjøre tilgjengelig eInfrastruktur og fagnær IT-kompetanse innen 3D-
visualisering som mange deler på tvers av disipliner og fagområder. DIRE skal etablere og 
forsterke VDI (Virtual Desktop Infrastructure) for forskergrupper ved UIO og implementere 
denne i eksisterende og nye forskningssamarbeider ved UiO. DIRE vil gi en enklere og 
mer effektiv tilgang til de beste infrastrukturene for 3D-visualisering ved UiO gjennom bruk 
av koordinert tilgang til hverandres utstyr. I dag skjer bruk av infrastrukturen som er 
tilgjengelig hos DIRE primært gjennom direkte kontakt med en enkelt forsker 
/forskningsmiljø. Men ny teknologi som tilgjengeliggjøres i samarbeid mellom forskere på 
UiO og USIT, gjør at slik databehandling nå kan skje i virtuelle infrastrukturer, og det gir 
anledning til avansert bruk via fjerntilgang samt redusert behov for reising. 

Delmål 1) UIO bør være i forkant av VDI-teknologi for datasett for gjenoppbygging, analyse 
og visualisering av bilder, 2) UIO vil være en attraktiv partner for EU -konsortium, 3) UiO vil 
utvikle plattformuavhengig programvare for VDI-plattformen. 4) Alle forskningsdata bør 
lagres og gjøres åpent tilgjengelige i henhold til EU -politikken Åpen tilgang til 
forskningsdata og også i samsvar med FAIRs veiledende prinsipper som gjør dataene 
finnbare, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare. 

Målet med denne VDI-hub/noden er å sikre at ekspertise, IT-ressurser og VDI-løsninger for 
data- og databehandling som er utviklet i 3D-bildebehandling ved UiO, kan nås og deles for 
forskere, prosjekter og miljøer. I tillegg vil vi ta for oss bruken av åpen kildekode programvare 
for 3D-avbildning, og bevege oss bort fra lisensiert programvare. 

2.2: Hvilke behov skal dekkes? 

VDI er en teknologi som gir en bruker tilgang til ressurser – både beregningskraft, 
programvare og datasett – fra en hvilken som helst maskin via fjerntilkobling. Tradisjonelt 
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sett har slik programvare vært installert på en PC tilknyttet instrumentet som brukes til 
analyse eller lignende, og tilgang til denne betinger fysisk tilstedeværelse. DIRE skal endre 
dette ved å ta i bruke Virtual Desktop Infrastructure (VDI) for 3D-visualisering ved UiO. VDI 
gir brukere (fjern)tilgang til en virtuell datamaskin med programvaren og prosessorkraften 
som kreves for å analysere data fra nasjonale og transnasjonale prosjekter. Den enkelte 
brukeren kan ha behov for mye regnekraft i kortere perioder, og VDI gjør det mulig med stor, 
sentral satsing istedenfor at mange miljøer skal bruke midler på frittstående maskiner. 
Tilgjengeliggjøring av en slik VDI-løsning for disse fagmiljøene vil være en «game changer» 
for 3D-analyse av objekter som er dokumentert med fotogrammetri eller scannet med laser, 
elektroner eller røntgen. Arbeidet med VDI-løsninger ved UiO de siste årene har vist at nær 
kontakt og kunnskapsutveksling mellom USIT og faggruppene som bruker VDI er nødvendig 
for å avdekke behov og velge de optimale VDI-løsningene. 

Et vesentlig aspekt ved FAIR data er at det åpner opp for gjenbruk av data. Det er flere miljøer 
som vil ha behov for å bruke eksisterende 3D-data, og DIRE skal gjøre flere miljøer 
oppmerksomme på de mulighetene som finnes ved at eksisterende modeller blir gjort 
tilgjengelig og tilrettelegge slik at det blir praktisk mulig for flere brukere, i første omgang 
ved UiO, å arbeide med 3D-visualisering og analyse.  

2.3: Hvilke ressurser skal hub/noden utvikle? 

Hub/noden skal se på muligheten for effektiv prosessering av 3D-modeller ved bruk av VDI-
infrastruktur. Det er tre muligheter for å etablere en mer effektiv og tidsbesparende tjeneste:  

1) Implementere og utvide eksisterende VDI-infrastruktur med hardware med utvidelse av 

en node. 2) Utforske muligheten for bruk av UiO nye tungregneanlegg, Fox, i prosessering av 

3D-modeller. 3) Se på muligheten for å bruke AI/ML-clusteret til USIT for prosessering av 

3D-modeller. 

Hub/noden skal aktivt utvikle VDI for 3D-bildebehandling, og vil dele vår kunnskap og 
identifisere krav og veier for å implementere ytterligere VDI-plattformer for nye 3D-
bildeteknologier. Kjernegruppa i hub/noden vil arbeide for å gjøre metodene mer kjent 
gjennom å arrangere seminarer og workshops. På denne måten vil kunnskapsnivået styrkes 
i de eksisterende nodene, og nye miljøer vil bli oppmerksomme på mulighetene. 

2.4: Hvilke eksisterende ressurser vil hub/noden benytte seg av? 

USIT ved Universitetet i Oslo har startet innføringen av en slik VDI de siste årene med støtte 
fra UiOs Fagråd for eInfrastruktur. I et samarbeid med USIT og Avdeling for biomaterialer, 
har UiO utviklet en VDI-løsning til bruk ved analyse av røntgenmikroskopidata og analyser 
av fotogrammetri- og laserscannede modeller ved KHM. Videre har USIT, MatNat og OD fått 
bevilget et større H2020 europeisk infrastruktur prosjekt (EXCITE) som vil delfinansiere 
videreutvikling av 3D-visualisering og datadeling med hjelp av VDI-teknologi. 

Det nåværende EU-tilskuddet gir midler til personalkostnader for å utvikle VDI-teknologi for 
de andre partnerne, men det gir ikke mulighet for maskinvarebygging av VDI-kapasitet hos 
KHM, Goldschmidt eller utvidelse av VDI-teknologien på BIOMAT. Det nåværende VDI-
oppsettet på BIOMAT, tidligere finansiert av 3D-Visualize lar fire forskjellige brukere 
arbeide samtidig. VDI på BIOMAT har vært et populært verktøy og har blitt brukt av 25 
forskjellige internasjonale forskergrupper. 

Ved KHM er det et miljø for 3D-dokumentasjon og analyse av kulturarvobjekter, både 
gjenstander og utgravninger. I dette arbeidet er forskergruppen INTER-Action ved KHM og 
Infrastrukturprosjektet BItFROST aktive. Begge disse vil være aktive deltagere i DIRE.  

Vi ber om støtte for å utvide VDI-kapasiteten på KHM, BIOMAT og utvikle VDI-kapasiteter 
på Goldschmidts instrumentering. Personalkostnader knyttet til oppsett av VDI-systemene 
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vil bli delvis finansiert av EXCITE -prosjektet. Kapasiteten på KHM vil også bli tilgjengelig 
for miljøer på HF.  

2.5: Andre forhold av betydning for formålet med hub/noden 

KHM, OD og USIT har demonstrert proof-of-concept for en VDI som tillater ekstern 
dataanalyse av 3D-bildebehandling. Den allerede implementerte VDI-teknologien har gjort 
oss til en attraktiv partner i EU -søknader, nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter.  

DIRE bærer også i seg et potensial til å bli et essensielt bidrag i det grønne skiftet. Fordi det 
å forstå materialer er av avgjørende betydning for å skape et bærekraftig, karbon-nøytralt 
samfunn. 

3: Organisering av hub/noden 

3.1: Hvilke forskningsgrupper, fagmiljøer og lignende skal inngå som noder? 

DIRE vil ha en hub (KHM) og tre noder knyttet til ulike 3D-avbildningsteknologier, 1) X-
ray, 2) SEM og 3) SLS. Fagmiljøer som inngår i de ulike nodene. 

1. X-ray (ledet av Haugen); biomaterialer (Lyngstadas), OD, kirurgisk forskning 

(Scholz), Senter for øyeforskning (Petrovski), MedFak; NHM (Hammer), KHM (Bill) 

2. SEM (ledet av Menegon); Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP), 

MatNat, Fysikk (Gunnæs), Geo (Renard) 

3. Laser/fotogrammetri, SLS (ledet av Uleberg); Forskningsgruppen INTER-Action 

og BItFROST, KHM (Dell’Unto), (IMK/HF (Liestøl), IAKH/HF (Handberg), ILN/HF 

(Ore) 

 
Figur 1: Organisering av hub/node struktur, USIT(Hovland) har koordinerende funksjon 

3.2: Hvordan skal hub/noden involvere IT-organisasjonen sentralt og lokalt? 

IT-organisasjonen skal bidra med tilgang til tjenesten VDI, rådgivning og kompetanse på 
tvers av ulike deler av USIT. Deltagere fra VDI-kjerneteamet skal bidra med å sette opp ny 
hardware, kartlegge behov, vurdere programvare, implementere nødvendig programvare og 
bidra med teknisk rådgivning. Videre vil VDI-gruppen koordinere med andre deler av IT-
organisasjonen og hente ressurser og kompetanse internt ved USIT. Haugen og Menegon sitt 
EU prosjekt, Excite stiller med delfinansering av IT personell.  

3.3: Hvordan vil hub/noden involvere UB og Digital Scholarship Center (DSC)? 

DIRE vil samarbeide med FAIR-prosjektet: https://www.usit.uio.no/prosjekter/fair-uio/ og 
følge med på løsninger de presenterer. DIRE skal spre kunnskap og erfaring rundt bruk av 
FAIR-prinsipper i hub/noden. DIRE skal invitere prosjektleder (Anne Schad Bergsaker) for 
foredrag, og høste erfaringer fra pilotmiljøene som er med i prosjektet. 

DIRE vil også dele erfaringer med DSC (Prosjektleder: Matthew Good) rundt behov og 
kunnskap om metadata. DSC har god kompetanse rundt metadata, spesielt når det gjelder 
samlinger og er i ferd med å videreutvikle vår kompetanse innen FAIR -data, datahåndtering, 
arkivering (og deling) av data. DSC bidrar for eksempel til USITs FAIR@UiO -prosjekt og har 
representanter i European Open Science Cloud-prosjekt. Frikjøp av arbeidsinnsats til Good 
er lagt inn i budsjettet 

https://www.usit.uio.no/prosjekter/fair-uio/
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3.4: Hvilke andre enheter, miljøer ønsker hub/noden å involvere i arbeide? 

Andre enheter ved eller utenfor universitetet (utover nodenettverket) som er tenkt å bidra til 
arbeidet i hub/noden er UiO; IFI, geofag (Dysthe), biologi (Linke), kjemisk institutt, 
MATNAT (Lund og Nilsen), interversjonssenteret OUS, nasjonalt: NTNU (Mathiesen), 
NIKU (Paasche), internasjonalt: Universitet i Cambridge (Richards), UiT (Nilsen), 
Universitet i Utrecht (Cnudde), University of Buffalo (Piasecki). Disse skal bidra med 3D-
visualisering og utvikling av programvare. Mot slutten av prosjektet vil DIRE utforske 
mulighet for bruk at AI og maskinlæring for segmentering av 3D-data i VDI-nodene. 

4: Exit-strategi 

4.1: Hvordan skal resultatene av hub/nodens arbeid videreføres etter avvikling? 

Vi vil kartlegge potensialet for å konvertere eksisterende databehandlingsinfrastruktur for å 
evaluere bruk og suksess. Med denne informasjonen, vil vi bygge en kostnadsmodell (TDI) 
som lar oss analysere de økonomiske kravene til VDI-plattformer og utvikle fremtidige 
strategier for full innlemmelse av VDI på tvers av hele UiO og andre forskningsmiljøer. 
Ytterligere oppgraderinger og service av systemet vil bli finansiert gjennom denne modellen. 
OD har allerede ti brukere av sine VDI-systemer, men er begrenset på grunn av den lave 
kapasiteten. Vi forutser også inntekt fra fremtidige EU- og NFR INFRA -søknader, ettersom 
vi har sett at denne teknologien er noe partnerne våre leter etter og ikke har selv. KHM 
samarbeider nasjonalt og internasjonalt om vitenskapelige analyser for kulturarvsforskning, 
og DIRE vil kunne inngå i dette arbeidet. DIRE vil også oppnå effektmål når det gjelder deling 
av kunnskap og data, og det vil bli satt fokus på gjenbruk av data. 

5: Foreløpig budsjett for hub/noden 

DIRE Hub-Node har en estimert kostnad på 3 792 kNOK, derav er 1 283 kNOK finansiert av 

egeninnsats fra OD+MatNat (1 113 kNOK) og KHM (250 kNOK), dette er dels fra UiO midler 

BItFROST (175kNOK), TDI og EU midler fra EXCITE. Det søkes om 2 508 838 fra SK-ITF. 

Budsjettet har satt av 1 755 kNOK til anskaffelser og utviding av eksisterende noder, 1 637 

kNOK til støtte for oppsett av tekniske løsninger, hvorav 255 kNOK til frikjøp fra DSC i 

forbindelse med FAIR, og 75 kNOK til administrasjon og koordinering. Kompetanseutvikling 

innad i DIRE er budsjettert med 250 kNOK og 75 kNOK er til lokale workshops og seminarer 

for DIRE og andre interessenter på UiO. 

Inntekter: 2021 2022 2023 Sum: 

Fra SK-ITF 970480 896119 642239 2508838 

Egenfinansiering 150000 200000 100000 450000 

Annen finansiering (EU) 56520 158881 317761 533162 

Inntekter (TDI) 50000 100000 150000 300000 

Sum egne midler 256520 458881 567761 1283162 

Sum inntekter: 1227000 1355000 1210000 3792000 

Utgifter:         

Lønnsmidler, frikjøp 402000 730000 580000 1712000 

Anskaffelser 750000 500000 505000 1755000 

Kompetanseutvikling 50000 100000 100000 250000 

Andre utgifter 25000 25000 25000 75000 

Sum utgifter 1227000 1355000 1210000 3792000 
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6: Vedlegg 

Støttebrev fra Kulturhistorisk museum 
Støttebrev fra Institutt for klinisk odontologi 
Støttebrev fra Digital Scholarship Center 
Støttebrev fra Department of Geosciences 
Støttebrev fra Section for Transplant Surgery and Institute for Surgical Research, OUS 
Støttebrev fra Institutt for Arkeologi, konservering og historie 
Støttebrev fra Department of Media and Communication 
 





Institutt for klinisk odontologi 
Det odontologiske fakultet 
Instituttleder Carl Hjortsjö 

 

Postadresse:  Postboks 1109 -Blindern, 0317 Oslo 
Besøksadresse:  Geitmyrsveien 71, 0455 Oslo 
Tlf.: 22 85 21 41 
E-post: carl.hjortsjo@odont.uio.no 
www.uio.no 

 

E-INFRASTRUKTURUTVALGET 
UiO 

Dato: 11. august 2021 
 
 
 
 
Bekreftelse 
 
Undertegna bekrefter at vi støtter Professor Håvard Haugen sin Hub-Node E-
infrastruktursøknad DIRE. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Instituttleder Carl Hjortsjö  
Ph.d, tannlege, Spesialist oral protetikk 
 



Universitetet i Oslo 
Universitetet i Oslo 

 

Postadresse: Postboks 1063, Blindern, 0316 Oslo 
E-post: matthew.good@ub.uio.no 
www.uio.no 

 

Kulturhistoriskmuseum 

Dato: 12. august 2021 

Støttebrev til Data Visualization Remote Access (DIRE) hub søknaden 
Visualisering av forskningsresultater har blitt en viktig del av forskning i mange år. Nye digitale 
verktøy har skapt muligheten for å lage enda mer komplekst visualiseringer både for formidling, 
men også som støtte til analyse. DIRE skal gjøre det lettere for forskere å få tilgang til ressurser 
som gjør det lettere å lage komplekst visualisering, effektivisere bruk av ressurser, og legge til rette 
for gjenbruk av dataene.  

DIRE skal også bidra til at Digital Scholarship Center kan videreutvikle sin ekspertise innen 
datahåndtering, metadata, visualisering, and kompetanse med digitale verktøy. Søknaden er også i 
tråd med UiOs ønske om å utvikle og dele forskningsinfrastruktur og dataressurser for å fremme 
uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning.  

Vi støtter derfor Kulturhistorisk Museums DIRE søknad og ser frem til å samarbeide med dem i 
fremtiden. 

 
Med hilsen 

 
Matthew Good 
Prosjektleder 
Digital Scholarship Center 
Universitetsbibliotek 



Professor Luca Menegon | The Njord Centre, Department of Geosciences, University of Oslo | 
Postbox 1048, Blindern, 0316 Oslo, Norway | Phone: +47 22856725 | Email: luca.menegon@geo.uio.no 

 

 
 
 

Oslo, 11.08.2021  

 

 

 

Support letter for the E-infrastructure application DIRE 

 

Dear evaluation committee, 

I confirm that I fully support the Hub-Node E-infrastructure application DIRE (Data Visualization 
Remote Access) submitted by Professor Jan Bill. If funded, DIRE will establish and strengthen new 
and existing Virtual Desktop Infrastructures (VDIs) at UiO, to the benefit of a wide number of 
research groups and laboratories. The Goldschmidt Laboratory, a Norwegian national 
infrastructure for the micro-scale characterization of solid-Earth materials, of which I am project 
manager, will make extensive use of the new VDIs to maximize access to their facilities at UiO. 
DIRE will also increase the opportunities to interact and collaborate with European leading 
institutions in advanced imaging of Earth materials in the framework of the H2020 network 
EXCITE, of which UiO is already a member. 

 

Yours sincerely, 

Prof Luca Menegon 

 

 

mailto:luca.menegon@geo.uio.no


 
Oslo universitetssykehus HF 

Rikshospitalet 
Postboks 4950 Nydalen 

0424 Oslo 
 

Sentralbord: 02770 
 

 
 

Letter of Intent 

Kreft, Kirurgi‐ og transplantasjonsklinikken 
Seksjon for transplantasjonskirurgi 

E‐post: hanne.scholz@medisin.uio.no 

Oslo, 12 Aug 2021 

 
 
 

I have an active collaboration with Department of Biomaterials regarding a project on 
microencapsulation, where one or several islets are encapsulated within a permselective capsule 
(microparticles). Within this topic, my research would benefits from Virtual Desktop 
Infrastructures as defined in the DIRE. The primary limitations of already established  
methods using micro‐CT  imaging are the associated radiation dose and relatively poor soft 
tissue contrast. For the nano-CT we will be able to get the spectral contrast for quantitative 
material discrimination in combination with passive or actively targeted nanoparticle contrast 
agents. In addition, this is a phase contrast that measures refraction in biological tissues for 
improved contrast and  potentially reduced radiation dose relative to standard absorption 
imaging. These technological   advancements promise to develop nano-CT and phase contrast 
into  a common place, functional  and even molecular imaging modality. 
I confirm that I fully support the Hub‐Node E‐infrastructure application DIRE (Data 
Visualization Remote Access) submitted by Professor Jan Bill. If funded, DIRE will 
establish and strengthen new and existing Virtual Desktop Infrastructures (VDIs) at UiO, 
to the benefit of a wide number of research groups and laboratories for X‐ray image 
analysis for regenerative medicine.  

 
 
 
 
Kind regards 

 

 
Hanne Scholz, PhD, 
Head of Cell Transplantation Research and the Islet Isolation Facility 
Section for Transplant Surgery and Institute for Surgical Research Oslo 
University Hospital, Rikshospitalet 

 
 
 
 

 

Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, 
Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus 

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo‐universitetssykehus.no 

mailto:hanne.scholz@medisin.uio.no


Institutt for arkeologi, konservering og historie 
Det humanistiske fakultet 
 

Institutt for arkeologi, konservering 
og historie 
Postadr.: Postboks 1008 Blindern, 0315 
OSLO 
Kontoradr.: Niels Henrik Abels vei 36 

Telefon: 22 85 49 00 
Telefaks: 22 85 52 78 
postmottak@hf.uio.no 
www.iakh.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning (SK-ITF) 
eInfrastrukturutvalget  
Universitetet i Oslo 
 
 

Dato: 13. august 2021  

 
   
Støtteerklæring for søknaden DIRE (Data Visualization Remote Access) 

Undertegnede bekrefter herved sin støtte til eInfrastructure-søknaden om midler til etableringen av Hub-

Noden DIRE (Data Visualization Remote Access) under ledelse av professor Jan Bill ved Kulturhistorisk 

Museum (KHM). 

Førsteamanuensis på instituttet Søren Handberg er allerede en aktiv partner i prosjektet gjennom sin 

deltakelse i det eksisterende prosjektet BItFrost, som jobber med IT-infrastruktur for digitale 3D-modeller. 

IAKH har flere eksisterende samarbeider med KHM, og etableringen av en felles VDI-infrastruktur for 3D-

visualisering og -analyse ville være gunstig for flere forskningsmiljøer ved IAKH. Dette gjelder spesielt for 

fagområdet arkeologi, der det er et økende behov for tilgang til denne type IT-løsninger. Den eventuelle 

etableringen av DIRE Hub-Noden ville også kunne legge til rette for utviklingen av innovative 

undervisningsformer på instituttet. IAKH støtter derfor prosjektet helhjertet. 

 

Med hilsen 

 

 
Jon Vidar Sigurdsson 
Instituttleder  

 
 

 

 



Department of Media and Communication 
The Faculty of Humanities 
 

Postal address: P. O box 1093 Blindern, 0317 Oslo 
E-mail: info@media.uio.no 
www.hf.uio.no/imk/english 
Phone: 22 85 04 00 
Fax: 22 85 04 01 

 

TO WHOM IT MAY CONCERN 

Date: 12 August 2021 

 

Letter of Intent – DIRE 
 

We hereby confirm that the Department of Media and Communication, represented by Head of 

Department Eiri Elvestad (further referred to as the Department), is active partner in the project 

application entitled “DIRE – Data Visualization Remote Access” (further referred to as the Project 

Application) which is coordinated by the Museum of Cultural History, University of Oslo (further 

referred to as the Coordinator).  

 

The Department welcomes this initiative to develop interdisciplinary research further and endorses 

the said project application, by accepting the following commitment:  

 

Pre-award:  

- The Department will bear its own costs accumulated so far in connection with the 

application process and until the project results are announced. 

- The Department will allocate necessary resources needed to contributing to the grant 

application and coordination for its own part.  

 

Post-award:  

- Should the application be granted to the full extent, the Department will accept and execute 

its commitment as described in the project application. 

- Should the application be partially granted, the Partner and the Coordinator will review the 

post-ward commitment in order to adjust it according to the size of funding received, if so 

necessary. 

 

 

Eiri Elvestad 

Head of Department 
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