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1. Dokumenterne som beskriver vilkårene for tilslutning
De samlede vilkår for tilslutning til forskningsnettet er beskrevet i disse dokumenter:





Tilslutningsvilkår for forskningsnettet (dette dokument)
Acceptable Use Policy (AUP)
Betalingsmodel for forskningsnettet
Forskningsnettets SLA

Alle disse dokumenter findes inde på DeiCs websted www.deic.dk.
Hvis der ikke er aftalt andet, udgør disse dokumenter den samlede aftale mellem DeiC og den tilsluttede
institution og/eller forbundne part.

1. Forskningsnettet
Forskningsnettet er det nationale netværk for forskning og uddannelse i Danmark. Det leverer
internetforbindelse, forbindelse til de andre forskningsnet i verden og en række tjenester, der understøtter
kommunikation og samarbejde.
Forskningsnettet er en aktivitet, som er defineret i finanslovens § 19.17.06.11.
Forskningsnettet drives og administreres af Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC), DTU, Bygn. 305,
2800 Lyngby, CVR-nr 30060946. Kontaktinformationer mv kan findes på DeiCs websted www.deic.dk.

2. Tilsluttede institutioner
Alle institutioner i Danmark hvis formål væsentligst er forskning og/eller højere uddannelse kan blive
tilsluttet forskningsnettet. Dette gælder også afdelinger i private virksomheder og den offentlige
administration, der har sådanne formål. Endvidere kan kollegier tilsluttes.
Tilslutning sker normalt ved at en eller flere af institutionens lokationer forbindes fysisk til forskningsnettet.
Hvis institutionen har en aftale om at aftage en eller flere af forskningsnettets betalbare tjenester, regnes
institutionen også som tilsluttet.

3. Forbindelse til forskningsnettet for andre parter
Tjenesteudbydere og samarbejdspartnere for de tilsluttede institutioner kan også opnå forbindelse til
forskningsnettet med henblik på at foretage leverancer og dataudveksling via nettet til de allerede
tilsluttede institutioner. Denne type forbindelse adskiller sig fra en egentlig tilslutning til forskningsnettet
ved at:




Der skal være et ønske fra mindst en af forskningsnettets tilsluttede institutioner om at den
pågældende part får denne forbindelse
Forbindelsen giver ikke internetadgang, men kun netforbindelse til de allerede tilsluttede
institutioner
Den tilsluttede part opnår ikke ret til at benytte forskningsnettets øvrige tjenester

4. Forskningsnettets ydelser
Forskningsnettets ydelser leveres af DeiC i samarbejde med institutionerne. Disse ydelser fastlægges
løbende af DeiCs bestyrelse og fremgår af DeiCs websted www.deic.dk.

5. Betaling
Forskningsnettet finansieres ved brugerbetaling fra de tilsluttede institutioner, således som det fremgår af
forskningsnettets betalingsmodel, der kan findes på DeiCs websted www.deic.dk.

6. Anvendelse af netforbindelse og tjenester
Netforbindelse og tjenester må anvendes af den tilsluttede institution/enhed som helhed til alle
institutionens aktiviteter, herunder også indtægtsdækket virksomhed. I det omfang institutionen stiller
netforbindelse til rådighed for virksomheder på institutionens område (f.eks. en privat drevet kantine) kan
denne trafik også befordres af forskningsnettet.
Institutionen forpligter sig til at påse, at brugernes anvendelse af nettet er i overensstemmelse med
reglerne for anvendelse af forskningsnettet (Acceptable Use Policy) som findes på DeiCs www.deic.dk.
DeiC leverer forskningsnettets tjenester med et serviceniveau, der fremgår af forskningsnettets SLA, der
findes på DeiCs websted www.deic.dk.
Uanset denne SLA accepterer de tilsluttede institutioner at DeiC kan iværksætte nødforanstaltninger i
tilfælde af hackerangreb, anden kriminalitet, adfærd fra institutionerne som forstyrrer driften af helheden
og i beredskabssituationer, hvor tjenester kan lukkes og netforbindelser afbrydes i kortere eller længere
tidsrum.

7. Institutionens forpligtelser i øvrigt
Ved tilslutning oplyser institutionen




En administrativ kontaktperson med navn og mailadresse
En teknisk kontaktperson med navn og mailadresse
En abuse-kontakt med navn og mailadresse, der kan kontaktes i tilfælde af sikkerhedshændelser og
misbrug, relateret til institutionens netværk.

Institutionen forpligter sig til at meddele DeiC evt. ændringer i disse kontaktinformationer så snart det er
aktuelt.
Forskningsnettets netinfrastruktur er opbygget ved fysiske forbindelser, der ofte går direkte mellem to
tilsluttede lokationer. Dette betyder at forskningsnettets kabler og udstyr på en given lokation kan bære
anden trafik end til den lokation, udstyret befinder sig på, og institutionen skal derfor tillade
forskningsnettets driftspersonale adgang til udstyr og kabler og tillade indføring af nye forbindelser til
eksisterende udstyr.

8. Tilslutning og udtræden
En institutions tilslutning regnes for et kalenderår ad gangen. Ved tilslutning i løbet af året, kan der dog
beregnes en mindre betaling. Ved udtræden af forskningsnettet, skal dette meddeles DeiC så snart
beslutningen er truffet, dog senest på det tidspunkt hvor institutionens udtræden er en realitet.

Udgangspunktet for betalingen i det år hvor udtræden finder sted, er at der betales for hele det
pågældende kalenderår.
Disse principper for tilslutning og udtræden finder også anvendelse for forbindelser til en tilsluttet
institutions enkelte lokationer.
Universiteterne kan, jf. en bevillingsbestemmelse (FL§19, tekstanm. 150, stk. 2), ikke forlade
forskningsnettet uden tilladelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

9. Ansvar
Hvis data transmitteres udelukkende via de dele af forskningsnettet, hvor DeiC har den fulde kontrol over
fibre og netværksudstyr, garanterer DeiC fortroligheden af disse data. Ud over dette, garanterer DeiC ikke
for datas integritet, ægthed eller fortrolighed.
DeiC påtager sig ikke erstatningsansvar hverken direkte eller indirekte for tab som måtte følge af brugen af
tjenesterne (herunder nettet) eller i tilfælde af manglende eller fejlagtig funktion af disse tjenester.

10. Klageadgang
Afgørelser vedr. tilslutning og betaling til forskningsnettet, der er truffet af DeiCs daglige drift, kan påklages
til DeiCs bestyrelse. Dette kan i praksis gøres ved at skrive til sekretariat@deic.dk med angivelse af at der er
tale om en klage til bestyrelsen.

