
Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2017

Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter 2017

Instituttets navn: Tlf.:

Kontaktperson: E-post:

1  Instituttets økonomi
Alle beløp oppgis i 1000 kr.

1.1  Grunnbevilgninger og strategiske instituttsatsinger
Se veiledningen for nærmere presiseringer. Finansieringskilde må oppgis - sett inn flere rader om nødvendig.

Finansieringstype Finansieringskilde Regnskap 2017
herav overført til 

andre
Grunnbevilgning fra Norges forskningsråd Norges forskningsråd
Grunnbevilgning fra andre enn Norges forskningsråd (oppgi finansieringskilde)
Strategiske instituttsatsinger fra Norges forskningsråd (SIS) Norges forskningsråd
Strategiske instituttsatsinger (SIS) via annet institutt (oppgi institutt)
Strategiske instituttsatsinger (SIS) fra andre (oppgi finansieringskilde)
Sum basisbevilgning 0 0

1.2 STIM-EU-midler fra Norges forskningsråd
Regnskap 2017 herav overført til andre

STIM-EU midler fra Norges forskningsråd

1.3  Nasjonale bidragsinntekter

Finansieringskilde Regnskap 2017
herav overført til 

andre
Norges forskningsråd
Departementer og underliggende enheter
        Arbeids- og sosialdepartementet
        Barne- og likestillingsdepartementet
        Finansdepartementet
        Forsvarsdepartementet
        Helse- og omsorgsdepartementet
        Justis- og beredskapsdepartementet
        Klima- og miljødepartementet
        Kommunal- og moderniseringsdepartementet
        Kulturdepartementet
        Kunnskapsdepartementet
        Landbruks- og matdepartementet
        Nærings- og fiskeridepartementet
        Olje- og energidepartementet
        Samferdselsdepartementet
        Utenriksdepartementet
        Universiteter og høgskoler
        Sum departementer og underliggende enheter 0 0
Kommuner/fylkeskommuner
Regionale forskningfond
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
Næringslivet
        Industri
        Oljeselskaper
        Øvrig næringsvirksomhet
        Sum næringslivet 0 0

Finansieringskilde

0 0
Sum nasjonale bidragsinntekter 0 0

Se veiledningen for nærmere presiseringer. Spesifiser finansieringskildene der det er aktuelt og oppgi beløp for hver kilde. Under departementene tas også med midler fra 
underliggende etater. Sett inn flere rader om nødvendig.

Bidragsinntekter fra andre finansieringskilder enn de spesifiert ovenfor. Spesifiser finansieringskilde 
(navn på organisasjon, fond osv). Sett inn flere rader om nødvendig.

       Sum bidragsinntekter fra andre kilder
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1.4  Nasjonale oppdragsinntekter

Finansieringskilde Regnskap 2017
herav overført til 

andre
Norges forskningsråd, oppdragsinntekter
Departementer og underliggende enheter
        Arbeids- og sosialdepartementet
        Barne- og likestillingsdepartementet
        Finansdepartementet
        Forsvarsdepartementet
        Helse- og omsorgsdepartementet
        Justis- og beredskapsdepartementet
        Klima- og miljødepartementet
        Kommunal- og moderniseringsdepartementet
        Kulturdepartementet
        Kunnskapsdepartementet
        Landbruks- og matdepartementet
        Nærings- og fiskeridepartementet
        Olje- og energidepartementet
        Samferdselsdepartementet
        Utenriksdepartementet
        Sum departementer og underliggende enheter 0 0
Kommuner/fylkeskommuner
Regionale forskningfond
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
Næringslivet
        Industri
        Oljeselskaper
        Øvrig næringsvirksomhet
        Sum næringslivet 0 0

Finansieringskilde

0 0
Sum nasjonale oppdragsinntekter 0 0

1.5  Internasjonale inntekter

Finansieringskilde Regnskap 2017
herav overført til 

andre
Utenlandsk næringsliv
Utenlandske læresteder
Utenlandske offentlige institusjoner
Utenlandske private institusjoner
EU-institusjoner
Nordiske organisasjoner
Øvrige internasjonale organisasjoner
Sum internasjonale inntekter 0 0

1.6 Inntekter til forvaltningsoppgaver
Se veiledningen for nærmere presiseringer. Finansieringskilde må oppgis - sett inn flere rader om nødvendig.

Finansieringstype Finansieringskilde Regnskap 2017
herav overført til 

andre

Sum inntekter til forvaltningsoppgaver 0 0

1.7 Øvrige inntekter fra virksomheten
Finansieringskilde Regnskap 2017

Andre inntekter knyttet til salg av FoU-tjenester (rammeavtaler, veiledning, bilaterale avtaler etc)
Andre inntekter knyttet til FoU-virksomheten (lisensinntekter, salg av publikasjoner osv)
Øvrige inntekter fra virksomheten (husleieinntekter oa)
Sum øvrige inntekter fra virksomheten 0

1.8  Driftskostnader (eksklusive direkte prosjektkostnader og kostnader ved faglig aktivitet utført av andre)
Regnskap 2017

Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader 0

1.9  Direkte prosjektkostnader og kostnader ved faglig aktivitet utført av andre
Regnskap 2017

Direkte prosjektkostnader ved eget institutt

        - utført i Norge
        - utført i utlandet

0

1.10  Driftsresultat
Regnskap 2017

Sum driftsinntekter (sum 1.1-1.7) 0
Sum driftskostnader (sum 1.8 og 1.9) 0
Driftsresultat (driftsinntekter - driftskostnader) 0

Tilskudd til forvaltningsoppgaver og nasjonale oppgaver (oppgi finansieringskilde og spesifiser ut fra 
kap./post på statsbudsjettet)

Sum direkte prosjektkostnader

Kostnader ved faglig aktivitet utført av andre institusjoner, institutter, bedrifter mv

Se veiledningen for nærmere presiseringer. Spesifiser finansieringskildene der det er aktuelt og oppgi beløp for hver kilde. Under departementene tas også med midler fra 
underliggende etater. Sett inn flere rader om nødvendig.

Se veiledningen for nærmere presiseringer. 

Oppdragsinntekter fra andre finansieringskilder enn de spesifiert ovenfor. Spesifiser finansieringskilde 
(navn på organisasjon, fond osv). Sett inn flere rader om nødvendig.

       Sum oppdragsinntekter fra andre kilder
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1.11  Finansinntekter og finanskostnader
Regnskap 2017

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansresultat 0

1.12  Ekstraordinære inntekter og kostnader
Regnskap 2017

Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære kostnader
Netto ekstraordinære inntekter/kostnader 0

1.13  Resultat før skatt
Regnskap 2017

Årets resultat før skatt (sum 1.10, 1.11 og 1.12) 0

1.14 Skattekostnader
Regnskap 2017

Skattekostnader

1.15 Årets resultat etter skatt
Regnskap 2017

Årets resultat etter skatt (1.13 - 1.14) 0

1.16  Investeringskostnader
Regnskap 2017

Investeringskostnader: Utstyr, instrumenter o.l.
Investeringskostnader: Nybygg, anlegg, tomter o.l.
Sum investeringskostnader 0

1.17  Disponering av basisbevilgningen
Aktivitet Regnskap 2017
Strategiske instituttsatsninger
Forprosjekt/idèutviklingsprosjekt
Egenandel i forskningsprosjekter
Nettverksbygging og kompetanseutvikling
Vitenskapelig utstyr
Sum basisbevilgning 0
Andel av basisbevilgning disponert til internasjonalt samarbeid

1.18  Disponering av STIM-EU-midler
Aktivitet Regnskap 2017
Strategiske instituttsatsninger
Forprosjekt/idèutviklingsprosjekt
Egenandel i forskningsprosjekter
Nettverksbygging og kompetanseutvikling
Vitenskapelig utstyr
Sum STIM-EU-midler 0
Andel av STIM-EU-midler disponert til internasjonalt samarbeid

1.19  Instituttets prosjektportefølje i 2017
Størrelse (i 1000 kr) for prosjektet som helhet Antall prosjekter i 2017 Regnskap 2017
0 - 500
501 - 2000
2001 - 5000
5001 og over
Sum 0 0

1.20  Instituttets nye prosjekter i 2017

Størrelse (i 1000 kr) for prosjektet som helhet
Antall nye prosjekter i 

2017
Prosjektets 
totalbeløp

0 - 500
501 - 2000
2001 - 5000
5001 og over
Sum 0 0

1.21 Eiendeler
Regnskap 2017

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler 0

1.22 Egenkapital og gjeld
Regnskap 2017

Egenkapital
Gjeld
Sum egenkapital og gjeld 0
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2  Instituttets personale (årsverk, doktorgrader, tilgang, avgang mm)

2.1  Årsverk utført av instituttets personale
2017

Menn Kvinner
Antall årsverk utført av forskere og annet faglig personale
Antall årsverk utført av andre ansatte
Sum årsverk 0 0

2.2  Doktorgrader
2017

Menn Kvinner
Antall forskere/faglig personale i hovedstilling ved instituttet med doktorgrad
Doktorgradskandidater-/studenter - antall personer tilknyttet instituttet som arbeider 
med doktorgrad og som er opptatt på et doktorgradsprogram gjennom avtale med 
UoH-institusjon.
Antall nye doktorgrader avlagt av personer tilknyttet instituttet

herav antall avlagte doktorgrader der minst 50 prosent av arbeidet er utført ved 
instituttet eller der instituttet har finansiert minst 50 prosent av arbeidet. 
Liste med navn på doktorandene, tildelende institusjon, avhandlingens 
ISBN-nummer og avhandlingens tittel sendes foustat@nifu.no .

2.3  Avgang og tilvekst av forskere og annet faglig personale 

Avgang 
(antall)

Tilvekst   
(antall)

Næringslivet
Universitet og høyskole (unntatt nyutdannede)
Andre forskningsinstitutter
Offentlig virksomhet
Utlandet
Nyutdannede
Annet (inkl. avgang for aldersgrensen)
Sum 0 0

2.4  Årsverk utført ved annen institusjon av forskere og annet faglig personale ansatt ved instituttet

Antall årsverk
Ved bedrift i næringslivet (A)
Ved institusjon i UoH-sektoren (B) 
Ved annet forskningsmiljø (C)

2.5  Årsverk utført ved instituttet av forskere og annet faglig personale ansatt ved annen institusjon

Antall årsverk
Ansatt ved bedrift i næringslivet (A)
Ansatt ved institusjon i UoH-sektoren (B)
Ansatt i annet forskningsmiljø (C)

2.6  Instituttets ledelse
Per 31.12.2017

Antall personer Menn Kvinner
Instituttets styre; antall ordinære styremedlemmer
Instituttledelse; instituttets øverste ledergruppe
Forskningsledelse; faglige ledere

2017

Antall årsverk utført i formelle deltidsstillinger (bistilling) i næringslivet (A), i UoH-sektoren (B) eller i 
annet forskningsmiljø (C), av forskere og annet faglig personale med hovedstilling ved instituttet. (Se 
veiledningen pkt 2.4).

Antall årsverk utført i formelle deltidsstillinger (bistilling) ved instituttet, av forskere og annet faglig 
personale med hovedstilling i næringslivet (A), i UoH-sektoren (B) eller i annet forskningsmiljø (C). (Se 
veiledningen pkt 2.5).
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3  Resultater av FoU-virksomheten (publisering, formidling, patenter mm.)

3.1 Vitenskapelig publisering rapporteres til CRIStin. 

3.2 Øvrig publisering og formidling 2017
Kategori Antall
Fagbøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser
Kapitler eller artikler i fagbøker, lærebøker, konferanserapporter ("proceedings"), 
fagtidsskrifter
Rapporter i egen rapportserie
Rapporter i ekstern rapportserie
Rapporter til oppdragsgivere (konfidensielle sluttrapporter)
Foredrag/fremleggelse av paper/poster
Populærvitenskapelige artikler og foredrag
Ledere, kommentarer, anmeldelser, kronikker o.l. publisert i tidsskrift, dagspresse

Antall konferanser

3.4  Patentsøknader 2017
Norge Utlandet

Antall innsendte patentsøknader

3.5  Meddelte patenter 2017
Sett inn flere rader om nødvendig.
Betegnelse Antall land

3.6  Lisenser solgt i 2017
Antall nye lisenser solgt
Inntekter fra lisenser i 2017 (i 1000 kr.)

3.7  Nyetableringer med utgangspunkt i instituttets virksomhet 2017
(Sett inn flere rader på arket bakerst som heter [Tilleggsopplysninger] om nødvendig.)

Bedriftens, virksomhetens navn Bransje
Antall ansatte per 

31.12.2017

3.3  Konferanser, seminarer o.l. der instituttet har vært medvirkende som arrangør i 2017.

Land
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4  Samarbeid med andre institusjoner

4.1 Veiledningssamarbeid med universiteter og høyskoler 2017
Menn Kvinner

Ansatte i hovedstilling ved instituttet som var 
veiledere for doktorgradsstudenter i 2017
Ansatte i hovedstilling ved instituttet som var 
veiledere for mastergradsstudenter i 2017
Avlagte doktorgrader i 2017 der instituttet bidro 
med veiledning
Mastergradsstudenter med arbeidsplass ved 
instituttet i 2017

4.2   Utenlandske gjesteforskere ved instituttet 2017
        Kun sammenhengende opphold av over 2 måneders varighet tas med.

Fra land/region
Antall 

gjesteforskere
Antall måneder 

opphold i alt
Norden
EU, ekskl. Norden
Europa forøvrig
USA
Canada
Asia
Annet
Sum gjesteforskere 0 0

4.3  Forskere og annet faglig personale i hovedstilling ved instituttet med opphold ved 
       utenlandsk forskningsinstitusjon 2017
       Kun sammenhengende opphold av over 2 måneders varighet tas med.

Til land/region Antall forskere
Antall måneder 

opphold i alt
Norden
EU, ekskl. Norden
Europa forøvrig
USA
Canada
Asia
Annet
Sum utenlandsopphold 0 0
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5  Instituttets forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017

Instituttets navn: Tlf.:

Kontaktperson: E-post:

5.1 Forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttets totale virksomhet i 2017

Fordeling 
Aktivitetstype (%)

0 %

0 %

5.2 Finansiering av FoU-virksomheten fra basisbevilgning

Finansieringstype/-kilde FoU-andel

5.3 Finansiering av FoU-virksomheten fra STIM-EU fra Norges forskningsråd

FoU-andel

5.4 Finansiering av FoU-virksomheten fra nasjonale bidragsinntekter

Nasjonale bidragsinntekter (punkt 1.3 i økonomidelen foran) FoU-andel

   Samferdselsdepartementet

   Arbeids- og sosialdepartementet

   Utenriksdepartementet
   Universiteter og høgskoler

   Kulturdepartementet

   Barne- og likestillingsdepartementet
   Finansdepartementet
   Forsvarsdepartementet

   Olje- og energidepartementet

   Kunnskapsdepartementet
   Landbruks- og matdepartementet

   Helse- og omsorgsdepartementet
   Justis- og beredskapsdepartementet
   Klima- og miljødepartementet

   Nærings- og fiskeridepartementet

   Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mens del 1-4 i spørreskjemaet omfatter all virksomhet ved instituttet, er spørsmålene i denne delen konsentrert 
om instituttets FoU-virksomhet slik denne er definert av OECD. Svar på denne delen av spørreskjemaet vil 
utelukkende bli benyttet til statistiske formål.

Anslå etter beste skjønn hvor stor andel av instituttets egenutførte virksomhet (målt i årsverk, driftskostnader el), 
dvs eksklusive aktivitet som er utført av andre, som var å regne som forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. 
Ressurser til administrasjon og ledelse av FoU skal også regnes som FoU. Når det gjelder avgrensning mot 
annen beslektet virksomhet viser vi til veiledningen.

Anslå med utgangspunkt i inntektene instituttet har oppgitt under punkt 1.1 i økonomidelen foran, hvor stor andel 
(prosent) av midlene fra hver finansieringskilde som gikk til FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-begrepet er definert 
under punkt 5.

Grunnbevilgning (punkt 1.1 i økonomidelen foran )
Strategiske instituttsatsinger (SIS) (punkt 1.1 i økonomidelen foran )

Norges forskningsråd
Bidragsinntekter fra departementer og underliggende enheter

Anslå med utgangspunkt i bidragsinntektene instituttet har oppgitt under punkt 1.3 i økonomidelen foran, hvor stor 
andel (prosent) av midlene fra hver finansieringskilde som gikk til FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-begrepet er 
definert under punkt 5.

Grunnforskning
Anvendt forskning
Utviklingsarbeid
Sum egenutført forskning og utviklingsarbeid (FoU)
Annen egenutført aktivitet enn FoU
Instituttets totale egenutførte aktivitet (skal summeres til 100 prosent)

STIM-EU-midler fra Norges forskningsråd (punkt 1.2 i økonomidelen foran)

Anslå med utgangspunkt i inntektene instituttet har oppgitt under punkt 1.2 i økonomidelen foran, hvor stor andel 
av midlene som gikk til egenutført FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-begrepet er definert under punkt 5.

Kommuner/fylkeskommuner

Bidragsinntekter fra næringslivet
  Industri
  Oljeselskaper
  Øvrig næringsvirksomhet

Regionale forskningsfond
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Bidragsinntekter fra andre nasjonale kilder

http://www.nifustep.no/norsk/innhold/statistikk/fou_statistikk/om_fou_statistikken/frascati_manualen
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5.5 Finansiering av FoU-virksomheten fra nasjonale oppdragsinntekter

Nasjonale oppdragsinntekter  (punkt 1.4 i økonomidelen foran) FoU-andel

5.6 Finansiering av FoU-virksomheten fra internasjonale inntekter

FoU-andel

5.7 Finansiering av FoU-virksomheten fra inntekter til forvaltningsoppgaver

FoU-andel

5.8 Finansiering av FoU-virksomheten fra øvrige inntekter fra virksomheten

FoU-andel

Utenlandske læresteder

Nordiske organisasjoner
Øvrige internasjonale organisasjoner

Anslå med utgangspunkt i inntektene instituttet har oppgitt i tabell 1.7 i økonomidelen foran, hvor stor andel av 
midlene fra hver enkelt finansieringskilde som gikk til egenutført FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-begrepet er 
definert under punkt 5.

Andre inntekter knyttet til salg av FoU-tjenester (rammeavtaler, veiledning o.l.)
Inntekter knyttet til salg av lisenser, publikasjoner o.l.
Andre inntekter (husleie etc)

EU-institusjoner

Forvaltningsinntekter

Anslå med utgangspunkt i inntektene instituttet har oppgitt under punkt 1.6 i økonomidelen foran, hvor stor andel 
av midlene som gikk til egenutført FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-begrepet er definert under punkt 5.

Kommuner/fylkeskommuner

Oppdragsinntekter fra næringslivet
  Industri
  Oljeselskaper
  Øvrig næringsvirksomhet

   Helse- og omsorgsdepartementet
   Justis- og beredskapsdepartementet

Internasjonale inntekter  (punkt 1.5 i økonomidelen foran)
Utenlandsk næringsliv

Norges forskningsråd, oppdragsinntekter
Oppdragsinntekter fra departementer og underliggende enheter

Regionale forskningsfond
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

   Arbeids- og sosialdepartementet
   Barne- og likestillingsdepartementet
   Finansdepartementet
   Forsvarsdepartementet

Anslå med utgangspunkt i de nasjonale oppdragsinntektene instituttet har oppgitt under punkt 1.4 i økonomidelen 
foran, hvor stor andel (prosent) av midlene fra hver finansieringskilde som gikk til FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-
begrepet er definert under punkt 5.

Anslå med utgangspunkt i de internasjonale inntektene instituttet har oppgitt under punkt 1.5 i økonomidelen 
foran, hvor stor andel (prosent) av midlene fra hver finansieringskilde som gikk til FoU-virksomhet i 2017, slik FoU-
begrepet er definert under punkt 5.

   Klima- og miljødepartementet
   Kommunal- og moderniseringsdepartementet
   Kulturdepartementet
   Kunnskapsdepartementet
   Landbruks- og matdepartementet
   Nærings- og fiskeridepartementet
   Olje- og energidepartementet
   Samferdselsdepartementet
   Utenriksdepartementet

Utenlandske offentlige institusjoner
Utenlandske private institusjoner

Oppdragsinntekter fra andre nasjonale kilder
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5.9 Fagområder og finansiering i 2017

Fagområde

Finansieringskilde Humaniora
Samfunns-
vitenskap

Matematikk 
og natur-
vitenskap Teknologi

Medisin og 
helsefag

Landbruks- 
og 

fiskerifag 
og 

veterinær-
medisin

Totalt 
(hver kilde 

skal 
summeres 

til 100 
prosent)

Basisbevilgning 0 %
Øvrige inntekter fra
        Norges forskningsråd 0 %
        Offentlige kilder 0 %
        Næringslivet 0 %
        Andre innenlandske kilder 0 %
        Utlandet 0 %

5.10 Fordeling av FoU-virksomheten i 2017 per fylke
Vennligst fordel instituttets egenutførte FoU-virksomhet i 2017 etter fylke.
Fylke Prosent
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Svalbard
Totalt (skal summeres til 100 prosent) 0 %

5.11 Temaområder

Temaområder

Andel av 
total FoU 

(%)
Energi

Fornybar energi
Energieffektivisering og -omlegging
Petroleum
Annen energi

Miljø
Miljøteknologi
Miljø og samfunn

Klima
CO2-håndtering
Klimateknologi og annen utslippsreduksjon
Klima og klimatilpasninger

Maritim
Marin
Fiskeri
Havbruk
Landbruk
Helse og omsorg
Velferd
Utdanning
Offentlig sektor for øvrig
Utviklingsforskning
Reiseliv

Anslå etter beste skjønn for hver gruppe av finansieringstyper/-kilder hvordan instituttets egenutførte FoU-virksomhet i 2017 fordelte seg 
på fagområder. Nærmere definisjon av fagområdene er gitt i veiledningen.

I Langtidsplan for forskning og høyere utdanning  har Regjeringen framhevet noen områder som særlig viktige for Norge. 
Definisjonene av enkelte områder er noe justert siden forrige undersøkelse. Les derfor definisjonene nøye. 

Dersom instituttet i 2017 hadde FoU-virksomhet som faller inn under noen av områdene nedenfor, vennligst anslå hvor stor andel (%) 
dette utgjorde av instituttets egenutførte FoU-virksomhet.

Temaområdene kan omfatte alle fagområder. Hovedområdene (energi, miljø, klima osv) kan overlappe. Underområdene innenfor hvert 
hovedområde bør ikke overlappe. 
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5.12 Teknologiområder

Teknologiområder

Andel av 
total FoU 

(%)
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
Bioteknologi
Nanoteknologi
Nye materialer, unntatt nanoteknologi

5.13 Fordeling av FoU-virksomheten i 2017 på næringer

Prosent
Beløp 

(1000 kr)

5.14 Internasjonalisering

Prosent

5.15 Næringsrelevans

Prosent

Produksjon av medisinske instrumenter og måleutstyr (32.50)

Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter (20)
Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater (21)

Produksjon av transportmidler (29-30)

Utvinning av olje og naturgass (06)

Produksjon av maskiner og utstyr (26-28)

Produksjon av gummi- og plastprodukter (22)

Næring (SN2007)
Jordbruk og skogbruk (01-02)
Fiske, fangst og fiskeoppdrett (03)

Dersom instituttet i 2017 hadde FoU-virksomhet som var næringsrelevant, vennligst gi et anslag for ressursinnsatsen som 
faller innenfor næringene spesifisert i tabellen nedenfor. Innsatsen kan oppgis enten som andel (%) av den totale egenutførte 
FoU-virksomheten eller ved å angi beløp.

Dersom instituttet i 2017 hadde FoU-virksomhet som faller inn under noen av teknologiområdene nedenfor, vennligst anslå 
hvor stor andel (%) av instituttets egenutførte FoU-virksomhet som primært var rettet mot områdene. Teknologiområdene bør 
ikke overlappe.

Annen industriproduksjon, inklusive møbler (31-33)

Kraft- og vannforsyning, gjenvinning (35-39)
Bygge- og anleggsvirksomhet (41-43)

Produksjon av metaller og metallvarer, unntatt maskiner og utstyr (24-25)

http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_d383/nos_d383.pdf

Næringsrelevans

Internasjonalisering

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (69-75)
Forretningsmessig tjenesteyting (77-82)

Finansierings-- og forsikringsvirksomhet (64-66) 

Tjenesteytende sektor
Agentur- engroshandel og detaljhandel (45-47)
Transport (49-53)
Telekommunikasjon (61)
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (62)
Øvrig informasjon og kommunikasjon (58-60, 63)

Vennligst anslå hvor stor andel (%) av instituttets samlede egenutførte FoU-virksomhet i 2017 som hadde næringsrelevans, dvs som var 
rettet mot faktiske og potensielle behov i næringslivet. 

Produksjon av trevarer, unntatt møbler (16)
Treforedling og grafisk produksjon (17-18)
Produksjon av kull- og petroleumsprodukter (19)

Næringsinndelingen bygger på Standard for næringsgruppering (SN2007) som finnes her:

Vennligst anslå hvor stor andel (%) av instituttets egenutførte FoU-virksomhet i 2017 som innebar internasjonalt prosjektsamarbeid. Se 
veiledningen for nærmere definisjon av internasjonalisering.

Bergverksdrift (05, 07-09)

Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter (23)

Industri
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler (10-12)
Produksjon av tekstiler, klær, lær og lærvarer (13-15)
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5.16 Forskningsinfrastruktur

Ja Antall Nei
Forskningsinfrastrukturer

Drifter instituttet forskningsinfrastrukturer med en anskaffelsesverdi på minimum 5 millioner kroner som yter tjenester også for brukere ved 
andre institusjoner? Dersom ja, vennligst oppgi antall forskningsinfrastrukturer ved instituttet. 
Se veiledningen for nærmere definisjon av forskningsinfrastruktur.
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