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Swedish National Infrastructure for Computing

SNIC

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) är en 

nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller 

e-infrastruktur för svensk akademisk forskning.

SNIC är ett konsortium med de 10 största forsknings-

lärosätena, med finansiering från lärosätena och VR.

SNIC:s nuvarande uppdrag: Stödja forskning av högsta 

kvalitet inom alla forskningsområden som har behov av 

storskaliga beräkningar och/eller storskalig 

datalagring/hantering av aktiva datamängder.
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SNIC konsortiet

Värduniversitet: Uppsala universitet

 Umeå universitet

 SLU

 Uppsala universitet

 KTH

 Stockholm universitet

 KI

 Linköpings universitet

 Chalmers

 Göteborgs universitet

 Lunds universitet



SNIC konsortiet

Inom SNIC finns för närvarande storskalig

lagringskapacitet vid sex lärosäten

 Umeå universitet (HPC2N)

 Uppsala universitet (UPPMAX)

 KTH (PDC)

 Linköpings universitet (NSC)

 Chalmers (C3SE)

 Lunds universitet (LUNARC)



Nationella och internationella 

samarbeten

 SNIC samverkar kring e-infrastruktur med 

stora datagenererande forsknings-

infrastrukturer, som WLCG (högenergifysik) 

och SciLifeLab/NGI (livsvetenskaper). 

 SNIC medverkar i stora internationella

e-infrastruktursamarbeten som

EOSC, EuroHPC, PRACE, EUDAT och

EGI.

 SNIC samverkar på nordisk nivå inom NeIC.



SNICs beräkningsinfrastruktur

SNIC tillhandahåller kapacitet för att möta behovet av beräkningar hos 

många olika forskningsområden, från traditionell HPC med massivt 

parallella beräkningar, till molnresurser och kapacitet för AI/ML.

SNICs beräkningsresurser är nära integrerade med SNICs nationella 

lagringsinfrastruktur.

SNIC har också den nationella dedikerade beräkningsresursen för 

forskning på känslig persondata (SNIC Sens).

SNIC tillhandahåller e-infrastruktur för flera nationella forsknings-

infrastrukturer.



SNICs lagringsinfrastruktur

SNIC tillhandahåller en integrerad

nationell lagringsinfrastruktur för

lagring av aktiv forskningsdata

• Klusternära lagring

• Nationellt tillgänglig lagring

SweStore (iRODS, dCache)

• Bandlagring

• Lagring av känslig persondata



SNICs lagringsinfrastruktur

SNIC har lång erfarenhet av att dela

data över nationsgränser, t.ex. 

via WLCG, EUDAT och inom NeIC.

SNIC var tidigt med i arbetet kring

öppen data, EOSC och FAIR.

SNIC kan tillhandahålla PID:s.



Användande av SNIC:s resurser
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Forskare som använder SNICs resurser

Data lagras nära datorn under projektets livstid. 

Forskarna behöver lagra data när SNIC-projektet är slut: 

publicering, delning, återanalys, långsiktig lagring, öppen 

data. Långtidslagringen är lärosätets ansvar.

Forskare som inte använder SNICs 

resurser

Använder lokala resurser för beräkning 

Kan behöva använda SNIC:s 

lagringsinfrastruktur och analysverktyg.

Beräknings 

kapacitet 

Antal forskare



Flöde av forskningsdata

Max IV

SciLifeLab

WLCG

Analys och 

beräkning vid

SNIC

Tillgängliggörande

Publicering

Lagring av 

aktiv data

Långtidslagring

av dataDatagenerering

Mellanlagring av 

aktiv data

Gemensamma

databaser

SNIC LärosätenForsknings-

infrastrukturer

Återanalys

av data



Erfarenhet av och kompetens inom lagring

vid SNIC

Inom SNIC-konsortiet finns

• En existerande nationell lagringsinfrastruktur för storskalig lagring 

nära datagenereringen och beräkningen.

• En nära koppling mellan storskalig lagring och analys vid HPC resurs.

• Lång erfarenhet av att hantera mycket stora och komplexa dataset.

• En etablerad nationell infrastruktur för att hantera känslig persondata.

• Lång erfarenhet av att designa och utveckla nya lagringslösningar.

• Lagring på flera nivåer (varm/ljummen/kall).



Långtidslagring av data

vid SNIC

• Det är lärosätenas ansvar att ta hand om den långsiktiga lagringen, 

inklusive finansieringen.

• VR finansierar inte långtidslagring!

• Lärosätena måste bestämma sig för vilka lösningar man vill se för 

långtidslagringen av forskningsdata.

• SNIC är redo! 

• Data lagras redan hos SNIC. Den kan fortsätta lagras, om finansiering 

tillkommer.

• Inom SNIC finns stor erfarenhet av lagring och kostnadseffektiva 

lösningar, med nationell samverkan.

• Nära koppling mellan lagring och analys vid HPC-resurs.


