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Omslagsbildet:

Kontrollert frigivelse av medisin i menneskekroppen, er et viktig tema i SINTEFs forskning på  
nanomedisin. Bildet viser en gelkule, som her er laget i stort format for demonstrasjonsformål.  
I sin forskning på feltet bruker SINTEF Industri tilsvarende kuler som er langt mindre.  
De har en omkrets på bare noen tusendels millimeter og er utviklet for å frakte innpakkede  
virkestoff dit de trengs i pasientens kropp – og deretter frigjøre dem der.

Foto: Geir Mogen/SINTEF
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OM SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt,  

med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap  

og samfunnsvitenskap.  

SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt  

innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag  

for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn
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2000
ansatte 

72
nasjonaliteter 

3500
kunder 

3,3 mrd NOK 

omsetning 

407 mill NOK 

internasjonalt salg 

Sju av ti medarbeidere er forskere

71 % forskere 13 % ledelse og administrasjon 9 % ingeniører 7 % teknisk personell 

55 % av våre forskere har doktorgrad

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden
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2018 ble et godt år for SINTEF. Etter flere krevende år har 
vi nå hatt to år med tilfredsstillende økonomiske resul-
tater, med inntjening på et nivå vi trenger for å investere 
i ny forskning og utvikle verdiskaping og gode samfunns- 
løsninger. 

I 2017 og 2018 har vi arbeidet mye med å utvikle en ny 
konsernstrategi, som nå er vedtatt av SINTEFs styre. Vi skal 
bygge videre på vår styrke som et uavhengig og markeds-
rettet forskningsinstitutt med fremragende vitenskapelig 
nivå. 

Vår ambisjon er å være et verdensledende forsknings- 
institutt, som bidrar til konkurransekraft og gode samfunns- 
løsninger. Vi legger FNs bærekraftmål til grunn og vil 
søke vekstmuligheter som understøtter disse målene. 
Derfor skal vi i enda større grad enn tidligere ta rollen som 
utviklingspartner for våre kunder ved å utnytte vår fler- 
faglighet i «Ett SINTEF» og vår evne til å løfte industriell og 
politisk dialog.

Dette er store og krevende oppgaver, i en verden med rask 
teknologisk utvikling, kraftige omveltninger og betydelige 
samfunnsutfordringer. Dette krever nye løsninger, og et 
samfunn som prioriterer forskning og innovasjon. Vi i 
SINTEF ser fram til å bidra enda sterkere på disse områdene 
i årene som kommer.  

Alexandra Bech Gjørv
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Et godt år for SINTEF
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GRØNNERE OLJEVIRKSOMHET: Det nyetablerte 
lavutslippssenteret med SINTEF og NTNU i spissen, 
tildeles 120 millioner statlige kroner til forskning som 
skal bidra til at norsk sokkel nærmer seg nullutslipp 
innen 2050.

VERDIFULL CO2-HÅNDTERING: SINTEF-rapport 
fremhever at realisering av fullskala CO2-håndtering 
i Norge kan skape store verdier i form av industri- 
utvikling og arbeidsplasser.

BYGGKVALITET: I 60 år har kvalitetsnormen Bygg- 
forskserien bidratt til utvikling av praktiske løs- 
ninger på byggetekniske utfordringer og tolket 
krav som myndighetene gir gjennom regelverket. 
SINTEF utvikler og utgir anvisningene i den jubi- 
lerende publikasjonsserien.

LUFTBOBLER MOT ORKANER: Kalde bobler kan 
bli mottrekk mot farlig uvær. Gjennom innledende 
forsøk med en «boblegardin» – innretning som får 
luftbobler til å stige og trekke med seg kaldt vann fra 
dypet – bistår SINTEF norsk gründer i kampen mot 
lokal havoppvarming som forårsaker orkaner. 

SÅKORN FOR NY INDUSTRI: For å utvikle nye og 
levedyktige teknologibedrifter, etablerte SINTEF et 
nytt tidligfase-fond med en investeringskapital på 
500 millioner kroner. European Investment Fund og 
flere private, norske investorer deltar i fondet. 

KLIMAVENNLIG MATPRODUKSJON: Som et bidrag 
til å forsyne verden med nok mat på ansvarlig og 
grønt vis, etablerer Yara og SINTEF et felles innova-
sjonssenter for effektiv og klimavennlig gjødsel- og 
matproduksjon.

ROBOTBLIKK: SINTEF-knoppskuddet Zivid åpner nye 
muligheter for industrien med et 3D-kamera som 
gir roboter menneskesyn. I 2018 mottok selskapet 
Forskningsrådets innovasjonspris for oppfinnelsen 
sin.

SMARTE SKIP: SINTEF-forsker Walter Caharija er en 
av mange teknologer som gjør sitt for at verden trygt 
og billig skal kunne frakte gods på selvstyrte skip. 
Våren 2018 ble han belønnet med SINTEFs pris for 
fremragende forskning for en mye sitert vitenska-
pelig artikkel.

KUNNSKAPSDYKK I HAVROMMET: Regjeringen vil 
jobbe videre med å realisere Ocean Space Centre 
- en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon 
og utdanning i regi av SINTEF og NTNU. Målet er å 
sikre samfunnet verdiskaping gjennom å gi norske 
havnæringer ny kunnskap.

FLERFAGLIG SAMLING: SINTEF integrerer sine 
samfunnsfaglige forskningsmiljø i konsernets tekno-
logi-institutter. Målet er å styrke forskningsfelt som 
helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitali- 
sering og arbeidsliv – og derigjennom øke SINTEFs 
evne til å innfri visjonen «Teknologi for et bedre 
samfunn». 

Glimt fra SINTEF-året 2018
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STYRETS ÅRSBERETNING
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2018 var et godt år for SINTEF, og vi nådde mange av våre 
mål. Vi hadde en økonomisk utvikling som var tilfreds-
stillende og i tråd med våre målsettinger. Vi har tilfreds-
stillende uttelling i Forskningsrådets og EUs forsknings-
programmer og har etablert et nytt såkornfond. Det er 
arbeidet med en revidert konsernstrategi, og gjennomført 
betydelige endringer i organisering.

SINTEF er et allmennyttig forskningsinstitutt, organisert som 
en stiftelse med datterselskaper. Gjennom fremragende  
løsningsorientert forskning, kunnskapsproduksjon og 
kommersialisering av forskningsresultater, skaper SINTEF 
betydelige verdier for våre norske og internasjonale 
kunder, offentlig forvaltning og hele samfunnet. Vår visjon 
er «Teknologi for et bedre samfunn». 

SINTEF samarbeider med kunder over hele landet og inter-
nasjonalt. Hovedkontoret og den største tyngden av med- 
arbeidere er i Trondheim. SINTEF har betydelig aktivitet  
også i Oslo og Raufoss og har i tillegg virksomhet i Mo i Rana, 

Tromsø, Bergen, Ålesund, Grenland og Hirtshals, samt kontor 
i Brussel. 

SINTEF har et partnerskap og et tett strategisk og operativt 
samarbeid med NTNU. SINTEF samarbeider også nært med 
Universitetet i Oslo, og med en rekke andre forsknings- 
institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet 
bidrar til høy faglig kvalitet og er nødvendig for at Norge 
kan lykkes på viktige forskningsområder og som omstil-
lingsdyktig nasjon. 

Etter inntektssvikten knyttet til oljeprisfallet fra 2014 
har vi gjennomført en betydelig omstilling av virksom-
heten og lyktes med å skape ny vekst til erstatning for 
det som falt bort. Styret er tilfreds med at SINTEF både 
i 2017 og 2018 oppnådde resultater og avkastning i 
tråd med målsetningen og dermed at konsernet sikrer 
handlingsfrihet og evne til å foreta nødvendige investe-
ringer i laboratorier, vitenskapelig utstyr og kunnskaps-
utvikling. 

Styrets årsberetning for 2018

SINTEFs styre. Fra venstre: Ole Swang, Christina Wår Hanssen, Bård Myhre, Marit Reitan, Tor Grande, Walter Qvam, Mari Thjømøe, Arne Birkeland og 
Grete Aspelund.            Foto: Thor Nielsen
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Styret registrerer at tildelingene til SINTEF og SINTEFs 
kunder i utlysningene i Forskningsrådets næringsrettede 
programmer ved inngangen til 2019 ble god. 

Strategi og samfunnsoppdrag 
Det skjer store omveltninger både i det globale samfunnet 
og i norsk økonomi. De fleste observatører mener det er 
større usikkerhet om fremtidsutviklingen enn det som 
ble lagt til grunn for få år siden. SINTEF lever av å utvikle 
kunnskap og sette den i arbeid for å skape verdier i tett 
samspill med næringslivet, offentlig sektor og universi- 
tetene. Våre kunder etterspør strategisk dialog med SINTEF 
på ledernivå og ønsker å ha tilgang til SINTEFS faglige 
bredde så vel som dybde. 

I større grad enn før er det behov for å integrere teknologi- 
kompetanse med bransjekunnskap, og teknologi med 
samfunnsvitenskapelig kompetanse.  

Dette stiller noen nye krav slik at organisasjonen effektivt 
samhandler for å bidra med de beste ideene og prosjek-
tene SINTEF som helhet kan tilby.  

På̊ denne bakgrunn har SINTEF siden sommeren 2017 
arbeidet med en revidert konsernstrategi. SINTEF skal 
videreføres som et uavhengig, markedsrettet forsknings- 
institutt med fremragende vitenskapelig nivå. Samtidig vil 
vi i enda større grad enn tidligere ta rollen som en viktig 
utviklingspartner for våre kunder ved at vi utnytter SINTEFs 
flerfaglighet og evne til å løfte industriell og politisk dialog. 

Styret har besluttet å legge FNs bærekraftmål til grunn for 
vårt arbeid, og som følge av dette søke vekstmuligheter for 
SINTEF som understøtter disse. Vår ambisjon er å være et 
verdensledende forskningsinstitutt som bidrar til konkur-
ransekraft og gode samfunnsløsninger. Som del av dette 
arbeider vi med digitalisering av våre egne leveranser og 
søker allianser og samarbeid med andre miljøer. Vi legger 
økt vekt på også å direkte bidra til nytt næringsliv, blant 
annet gjennom kommersialisering av teknologi til nye 
virksomheter. Styret har også initiert arbeid der SINTEFs 
eiendomsverdier gjennomgås med tanke på å bedre legge 
til rette for økt forsknings- og nyskapingsaktivitet, og 
samtidig representere god formuesforvaltning. 

Instituttenes prioriterte forskningsområder vil alltid være 
det mest sentrale elementet i SINTEFs arbeid og strategi. 
I tillegg til instituttenes prioriterte områder er det i 2018 
lagt mye arbeid i å definere og utvikle et antall nye, fler- 

faglige satsingsområder. Vi forfølger derfor en rekke strate-
giske vekstplattformer, som vi betegner som konsernsatsin- 
ger. Arbeidet med å utløse potensialet i satsingene finansi-
eres blant annet av basisbevilgning fra Norges forskningsråd.  

Det er i 2018 gjennomført betydelige endringer i SINTEFs 
organisering. Stiftelsens organisering er fra 1. januar 2018 
endret ved at all forskningsvirksomhet nå foregår i datter-
selskaper, organisert som forskningsaksjeselskaper. Med 
unntak av 82 ansatte som tilhører Statens Pensjonskasse, 
ble ansatte i Stiftelsen SINTEF overført til SINTEF AS fra 
1. januar 2018. På denne måten er Stiftelsen konsern-
spissen i SINTEF-konsernet, og virksomheten er juridisk 
godt rustet til å støtte opp om virksomhetens ulike 
oppgaver: Forskningsvirksomheten, kommersialisering av 
forskningsresultater, eiendomsforvaltning og finansforvalt-
ning. Endringene bidrar til å styrke vår evne til å levere på 
samfunnsoppdraget og samtidig redusere risiko for Stiftel-
sens kapital. 

SINTEF AS består nå av de tre instituttene som tidligere var 
organisert direkte i Stiftelsen. Instituttet SINTEF Industri 
er resultat av en fusjon av SINTEF Materialer og kjemi og 
SINTEF Petroleum AS med virkning fra 1. januar 2018 samt 
en sammenslåing med Stiftelsen Tel-Tek i Grenland. 

I 2018 ble også instituttet SINTEF Teknologi og samfunn 
lagt ned fra 1.juli, og faggruppene derfra ble integrert med 
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instituttene SINTEF Digital, SINTEF Byggforsk og SINTEF 
Industri.  

SINTEF Manufacturing AS ble fra 2018 innlemmet i basis-
bevilgningssystemet til Norges forskningsråd og fikk der- 
med status som et forskningsinstitutt på den teknisk- 
industrielle arenaen.  

Utnytte eiendommer bedre til formålet 
Stiftelsen SINTEF disponerer betydelige verdier som er 
stilt til rådighet for virksometens formål. Bebygde og 
ubebygde festetomter rundt universitetene i Trondheim 
og Oslo representerer de største balanseførte verdiene. 
Samlokaliserte fagmiljøer mellom SINTEF og universitetene 
er en viktig suksessfaktor for det faglige samarbeidet, og 
SINTEF leier derfor i tillegg betydelige arealer av NTNU i 
Trondheim.  

NTNUs Campusprosjekt og ambisjonene rundt Oslo 
Science City, som begge prioriterer innovasjon, oppstarts- 
aktivitet og samhandling med næringslivet, representerer 
unike muligheter til å utvikle strategisk posisjon og våre 
eiendomsverdier videre. For å sikre fortsatt samlokali- 
sering og ytterlige styrke samarbeidet med universi- 
tetene, næringsliv og oppstartmiljøer, vil styret derfor 
prioritere arbeid med en fremtidsrettet utvikling av SINTEFs 
eiendomsmasse. Dette vil skje i tett samarbeid med uni- 
versitetene og de andre aktørene involvert i disse campus-
prosjektene. Et slikt mer aktivt engasjement innen eiendom 
må underbygge SINTEFs formål og være kjennetegnet av 
god formuesforvaltning og risikostyring.  

Kommersialisering av forskningsresultater  
SINTEF styrket sitt kommersialiseringsarbeid ytterligere i 
2018 gjennom at vi lyktes med å etablere såkornfondet 
SINTEF Venture V. Fondet vil investere i og utvikle nye 

bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med 
utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU. 

Fondet har en investeringskapital på 500 millioner kroner, 
hvorav SINTEFs andel er 110 millioner. European Invest-
ment Fund (EIF) bidrar med 155 millioner kroner, og en 
rekke private, norske investorer deltar i fondet i tillegg 
til SINTEF: KLP, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen 
DNB, SpareBank1 SMN Invest, MP Pensjon, Reitan Kapital 
og Orkla. 

Ved utgangen av 2018 hadde SINTEF 17 oppstartsbedrifter i 
sin portefølje, som i løpet av året har blitt tilført til sammen 
40 millioner kroner fra SINTEF Venture-fondene. Inkluderes 
andre investorer og det offentlige virkemiddelapparatet, 
har disse bedriftene blitt tilført 161 millioner kroner i 2018. 

I 2018 ble Zivid AS tildelt Forskningsrådets innovasjons-
pris og Norwegian Tech Award. Selskapet ble opprettet i 
2015, som en spin-off fra SINTEFs forskningsmiljøer. Zivid 
har utviklet et avansert 3D-kamera som gir syn til roboter, 
noe som gir helt nye muligheter i industrien. 

HMS   
Helse, miljø og sikkerhet har første prioritet i SINTEF, og 
det arbeides systematisk med å ivareta medarbeideres 
sikkerhet og arbeidsmiljø. 

SINTEFs overordnede mål for HMS-arbeidet er:  
• Vi skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. 
• Vi skal ha null arbeidsrelatert sykefravær. 
• Vi skal ha null skader, ulykker og tap. 
• Vi skal fremstå som en virksomhet med en tydelig 

miljøprofil.

I 2017 besluttet konsernledelsen å gjennomføre et 
«HMS-løft» innenfor fire utvalgte forbedringsområder: 

• Skjerpet innsats for teknisk sikkerhet, orden og ryddig- 
het. 

• Ledere skal utøve tydelig sikkerhetsledelse. 
• Medarbeidere må tenke mer risiko og barriere. 
• Ansvarliggjøring av medarbeidere.

Målgruppen er alle ledere og medarbeidere i SINTEF. En 
god sikkerhetskultur er et arbeid som krever tålmodighet, 
men så langt kan det se ut til at satsingen i HMS-løftet 
har hatt en positiv effekt som kan måles i nedgang i antall 
personskader i 2018. 
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I 2018 ble det gjennomført en intern revisjon ved alle 
institutt, der målgruppen var forskningsledere. Sikkerhets- 
kultur, praksis, ledelse, ansvar og kompetanse var tema i 
revisjonene.  

HMS-opplæring er viktig, og innholdet oppdateres jevnlig. 
E-læringskurset SINTEF HMS-Intro ble revidert i 2018. 
Det ble også utviklet et risikostyringsverktøy til bruk i 
prosjektgjennomføringen. Instituttene gjennomfører lokal 
opplæring for å ivareta medarbeideres sikkerhet i lab og 
verksted.
 
Arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomføres hvert annet år, 
og sist i 2018. Dette er en en del av den lovpålagte kart-- 
leggingen av ulike arbeidsmiljøfaktorer og ledelse. 
Spørsmål innen tema sikkerhet (safety) fikk den beste 
skåren av alle. 

Alle meldte HMS-hendelser rapporteres ukentlig til 
konsernledelsen, og hvert styremøte innledes med HMS 
statusgjennomgang og hendelesanalyse. I 2018 ble det 
registrert 32 ulykker og 37 nestenulykker. Etter en nedgang 
i antall farlige forhold/observasjoner våren 2017, viser 
kurven en økning med 532 farlige forhold/observasjoner i 
2018, noe styret ser på som positivt for å utvikle en sikker-
hetskultur. Det jobbes med tiltak for å øke innmelding fra 
felt- og reiseaktivitet.  

I 2018 ble det registrert 24 personskader, hvorav 8 var 
medisinske behandlingsskader. Tre skader førte til fravær, 
og 16 er registrert som førstehjelpsskader. Dette viser en 
nedgang fra 2017, der antall personskader var 31. Fraværs-
skade- (H1) og personskadefrekvens (H2) ble henholdsvis 

1,0 og 2,7 for 2018, en nedgang fra henholdsvis 1,4 (H1) 
og 4,3 (H2) i 2017.  

Hendelser har avdekket behovet for et tettere samarbeid 
med NTNU for å sikre bedre erfaringsdeling ved HMS-hen-
delser, og det er etablert et samarbeidsforum på HMS 
og beredskap/sikring. Målet er å involveres i hverandres 
hendelser for å trygge arbeidsmiljøet.

Det er omfattende bruk av kjemikalier i SINTEF. Gjenfinning  
av potensielt eksplosive peroksider avdekket behov for 
opprydding i kjemikalielager, samt revisjon av prosedyrer og  
ytterligere opplæring for håndtering av farlige kjemikalier. 

SINTEF har sertifikat for standarden OHSAS 18001:2007 
(styringssystemer for arbeidsmiljø). Oppfølgingsrevisjonen 
ble gjennomført i desember 2018 og viste ingen avvik. I 2018  
ble SINTEF registrert i EPIM JQS i tillegg til Achilles JQS.  

I 2018 var statlig etterretning den trusselen som var 
mest framtredende i PSTs åpne trusselvurdering. Vi er 
inneforstått med at SINTEF som forskningsinstitutt er utsatt, 
og dette innarbeides i rutiner og oppfølging, også fra styrets 
side, gjennom tiltak for å redusere sårbarheten. Dette har 
omfattet både systemtekniske tiltak som tilgangsstyring og 
gjennomføring av sårbarhetssamtaler med medarbeidere 
fra høyrisikoland. Det jobbes også med å utvikle risiko- 
vurderingsverkstøy for rekruttering fra nasjoner som Norge 
ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. 

Økonomisk handlefrihet   
SINTEF oppnådde i 2018 et ordinært driftsresultat på 185 
mill kr, mot 206 mill kr i 2017. Driftsresultatet fra ordinær 
drift er noe bedre i 2018 (162 mill kr) korrigert for engangs- 
inntekter fra avsetninger knyttet til EU-prosjekter i 2017 
(160 mill kr). Resultat før skatt ble 201 mill kr, mot 234 
mill kr i 2017. Netto driftsinntekter er 2,7 prosent høyere 
enn i 2017. 

Det er stor oppmerksomhet om salgsarbeid, kostnads-
reduksjoner og andre tiltak for å sikre gode resultater. I 
årene 2015-2017 er det gjennomført kostnadstiltak med 
en samlet årlig effekt på drøyt 300 mill kr. I 2018 har det 
vært fokus på økt vekst, med mer satsing på samarbeid på 
tvers mellom instituttene. 

Ved inngangen til 2019 har instituttene jevnt over en 
bra ordrereserve. Dette er resultat av aktivt salgsarbeid 
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kombinert med flere betydelige ressurstilpasninger de 
senere årene. Vi opplever positiv utvikling i de fleste av 
våre markedsområder ved inngangen til 2019, inkludert 
olje og gass.  

Likviditetssituasjonen er fortsatt god ved utgangen av 2018. 
SINTEF har etablert en felles ordning i konsernet for plas- 
sering av likviditetsreservene. Porteføljen plasseres i hen- 
hold til «Regler for finansforvaltning i SINTEF» fra oktober 
2018. I 2018 har vi i gjennomsnitt hatt 337 mill kr til forvalt-
ning, mot 320 mill kr i 2017. Vår lavrisikoprofil bidro til en 
marginal negativ avkastning på - 0,3 prosent i 2018 (4,8 
prosent i 2017 og 0,2 prosent i 2016). Vi reduserte aksje- 
andelen betydelig i forkant av fallet i 4. kvartal. 

SINTEF er eksponert for valutasvingninger knyttet til at en 
del av prosjektinntektene er i fremmed valuta, mens hele  
eller størstedelen av prosjektkostnadene er i norske kroner. 
Terminkontrakter benyttes for å redusere valutarisiko. Vi 
har spesifikt vurdert risiko og handlingsrom ved et scenario 
med et større euro-sammenbrudd.  

Det er viktig at SINTEF evner å skape økonomisk overskudd, 
som investeres i ny forskning og kompetanseutvikling. I 
2018 har SINTEF investert 73 mill kr i laboratorier, viten-
skapelig utstyr og andre driftsmidler. I 2017 var tilsvarende 
112 mill kr.  

SINTEF har en robust finansiell posisjon. Pr. 31.12.2018 har 
SINTEF en egenkapital på 2.500 mill kr (2.348), som er 59 
prosent (57) av totalkapitalen. Tilsvarende tall for Stiftelsen 
SINTEF er 2.215 mill kr (2.112), som er 95 prosent (66) av 
totalkapitalen.

Årsresultatet for Stiftelsen SINTEF i 2018 er 122 mill kr. I 
2017 var tilsvarende 152 mill kr.

Egenkapitalen og operasjonelle forhold, kombinert med 
kostnadsbesparende tiltak og tilfredsstillende ordre- 
reserve, gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Styrene i 
datterselskapene har gjennomført tilsvarende vurderinger, 
som alle konkluderer med at det er grunnlag for fortsatt drift. 
Styret har ikke kjennskap til forhold etter regnskapsårets 
slutt som har betydning for bedømmelsen av Stiftelsens 
eller konsernets økonomiske stilling. Årsregnskapet er på 
dette grunnlag avlagt under forutsetningen om videre drift.

Kunder 
SINTEF skaper vekst- og utviklingsmuligheter for private 

og offentlige virksomheter, bidrar til deres verdiskaping og 
til god samfunnsutvikling. Dette er våre viktigste bidrag til 
samfunnet.  

I 2018 gjennomførte SINTEF 4.985 prosjekter for 3.534 
store og små oppdragsgivere. Aktiviteten omfatter oppdrag 
for både private og offentlige kunder, innenfor områder 
som fornybar energi, petroleum, hav, industri, bygg og 
infrastruktur, muliggjørende teknologier, helse og velferd 
og samfunnsforskning.  

Et betydelig antall prosjekter trekker på faglig kompetanse 
på tvers i SINTEF. En bred tilnærming med involvering av 
ulike fagmiljøer gir unike muligheter til å utvikle gode, 
flerfaglige løsninger på store og komplekse samfunnsut-
fordringer, blant annet knyttet til digitalisering, helse og 
velferd og det grønne skiftet.  

Deltakelse i de store og langsiktige forskningssentrene 
som delfinansieres av det offentlige, innebærer betydelig 
samspill med norske og internasjonale kunder. SINTEF er 
med i ni Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og 
åtte Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som 
ble startet i 2016 og 2017. Til sammen har sentrene del- 
takelse fra vel 200 industrivirksomheter. For bedriftene gir 
deltakelse i sentrene langsiktig kunnskapsbygging i inter-
nasjonal forskningsfront og bidrar til viktige nettverk og 
økt konkurransekraft.  

En god forståelse av kundenes reelle behov krever god og 
tillitsfull kontakt mellom kunden og SINTEF på flere organi-
satoriske nivåer. I dette inngår også økt dialog og kontakt 
med myndigheter; i første rekke i Norge, men også i EU og i 
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andre land. SINTEF har i 2018 gjennomført en rekke møter 
på strategisk nivå i flere større internasjonale selskaper, 
med myndigheter og institusjoner. 

Prosjektledelse, god evne til gjennomføring og teamarbeid 
i prosjektarbeidet, så vel som kvalitet i prosjektleveranser 
har hatt høy ledelsesoppmerksomhet i 2018.  

SINTEF gjennomfører et stort antall prosjekter i samarbeid 
med kunder knyttet til Forskningsrådets næringsrettede 
programmer. Prosjektene klassifiseres som Innovasjons-
prosjekter i næringslivet (IPN) og Kompetanseprosjekter 
for næringslivet (KPN). I 2018 deltok SINTEF på i alt 338 
søknader med en omsøkt ramme på 5,6 milliarder kroner. 
SINTEFs andel i søknadene var 2,3 milliarder kroner. En 
analyse ble gjennomført i februar 2019 da 90 prosent 
av søknadene var behandlet. Oversikten viser tilslag på 
39 prosent av søknadene, noe styret anser som tilfreds-
stillende. SINTEFs ramme for godkjente prosjekter var 
omkring 884 millioner kroner. 

I desember ble SINTEF tildelt lederskap på et nytt 
forskningssenter som skal bidra til at norsk sokkel nærmer 
seg nullutslipp innen 2050. Senteret, som skal hete 
LowEmission, fikk tilsagn om 120 millioner kroner fra 
staten. I tillegg vil en rekke oljeselskaper og leverandør-
bedrifter bidra med finansiering. Totalt har senteret en 
ramme på nær 350 millioner kroner, fordelt på åtte år. På 
veien frem mot 2050 vil senteret utvikle ny kunnskap og 
teknologi som innen 2030 skal ha bidratt til å redusere 
sokkelens klimagassutslipp med 40 prosent. 

Fag  
For SINTEFs evne til fornyelse og effekt er det nødvendig 
med god balanse mellom vitenskapelig publisering og 
oppdragsforskning. Den viktigste formidlingen av våre 
forskningsresultater skjer gjennom at ny teknologi og 
løsninger tas i bruk hos kunder og i samfunnet og dermed 
skaper verdier, men internasjonal publisering vektlegges 
også høyt. Styret understreker betydningen av at vi 
gjennom publisering bidrar til egen kompetanseutvikling 
og utvikling av ny kunnskap. 

Publisering bidrar til å synliggjøre og styrke vitenskapelig 
kvalitet, som er en forutsetning for å lykkes i markedet og 
for å rekruttere de beste forskertalentene. Ambisjonen er 
å publisere minst én vitenskapelig publikasjon med referee 
per forskerårsverk per år. I 2018 var tallet 0,80 publika-

sjoner per forskerårsverk, mot 0,95 i 2017 og 0,71 i 2016.  

SINTEFs internasjonale posisjon har betydning for en 
effektiv utnyttelse av forskningsbevilgningene i Norge. 
Dette kommer synlig til uttrykk i EUs forskningspro-
grammer, hvor SINTEF har lyktes med å bli den klart største 
norske aktør. Deltagelse i EUs rammeprogrammer har stor 
betydning for utvikling av faglig kvalitet, slik at vi kan ligge i 
internasjonal forskningsfront innenfor teknologier som IKT, 
bioteknologi, energi, nanoteknologi og materialvitenskap.  

Laboratorieinvesteringer er avgjørende for at Norge skal 
videreutvikle seg som en kunnskapsnasjon, hevde seg på en 
global konkurransearena og tiltrekke seg de beste studen-
tene og forskerne. De siste ti årene har SINTEF investert 1,3 
milliarder kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og bygg. 
SINTEF, sammen med partnere, har lyktes godt i Forsknings-
rådets INFRASTRUKTUR-utlysing i 2016. Dette har bidratt til 
å utløse investeringer i nasjonale infrastrukturer i 2017-18, 
hvor SINTEF er partner eller deltaker. SINTEF har levert et 
betydelig antall søknader høsten 2018, hvor tildelinger vil skje 
i løpet av 2019.  

I desember 2018 offentliggjorde Nærings- og fiskeride-
partementet at regjeringen har valgt konsept for frem- 
tidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean 
Space Centre. Dette er et viktig steg videre mot reali- 
sering. Kvalitetssikringen har vist at konseptet er samfunns- 
økonomisk lønnsomt, og neste steg er å utarbeide rapport 
for OFP (oppstart forprosjekt) som skal leveres i juni 2019. 
Ambisjonen er finansiering av forprosjekt på statsbud-
sjettet for 2020.  
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Strategisk samarbeid mellom universiteter og forsknings- 
institutter er vesentlig for å sikre sterke nasjonale kunn- 
skapsmiljøer. Det strategiske samarbeidet mellom NTNU og 
SINTEF har stor betydning. Samarbeidet bidrar til at SINTEFs 
anvendte forskning ligger i internasjonal akademisk front, 
og at NTNU har omfattende aktivitet rettet mot konkrete 
løsninger for næringsliv og samfunn.  

Eksterne analyser viser at samarbeidet gjennom 68 år har 
vært svært betydningsfullt for det norske forsknings- og 
innovasjonssystemet. Både styre og ledelse ved SINTEF og 
NTNU arbeider aktivt for å sikre dette gode samarbeidet 
også i framtiden.  

SINTEF deltar i faglig samarbeid internasjonalt. Sammen 
med NTNU har vi strategisk samarbeid med ledende 
forskningsmiljøer i Japan og USA innenfor energi og mate- 
rialvitenskap. Det er lagt stor vekt på samarbeidet i 
European Energy Research Alliance (EERA) og European 
Association of Research and Technology Organisations  
(EARTO) som har viktige strategiske rolle innenfor europeisk 
forskning. Nils Røkke fra SINTEF er valgt leder for EERA, 
som er et samarbeid mellom 250 forskningsorganisasjoner 
i 30 europeiske land. 

Strategiske konserninitiativer er prioriterte, tverrfaglige 
satsinger, typisk over tre år, på områder som er viktige for 
SINTEF. I 2017 ble det igangsatt 11 nye strategiske konsern- 
initiativer som ble videreført i 2018. Disse er knyttet til 
områdene Big Data, helse og velferd, petroleumsteknologi, 
mobilitet, autonomi, smarte byer, 3D-printing, sirkulær 
økonomi, rene hav og SINTEF som premissleverandør i 
samfunnsdebatten. I 2019 er konsernsatsinger utviklet 
videre til et viktig instrument i den nye konsernstrategien, 
og det er bevilget til sammen 37 mill kr til i alt 17 strate- 
giske konserninitiativer. 

Forskningssentre med finansiering fra Norges forskningsråd 
har stor betydning for faglig utvikling, innovasjon og verdi-
skaping i næringslivet. Dette er langsiktige satsinger, som 
krever høy vitenskapelig kvalitet og samarbeid mellom 
aktører innenfor forskning og næringsliv. For SINTEF er 
senterordningene Senter for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig Energi (FME) 
særlig viktige. 

I januar 2019 ble en analyse av effekten av energiforsk- 
ning lagt fram for olje- og energiministeren. Rapporten er 
laget av analyseselskapene Impello og Menon, på oppdrag 
fra Norges forskningsråd, og viser effekten av ti år med 
forskningsprogrammene RENERGI og ENERGIX, med 
underlag blant annet fra Forskningssentre for miljøvennlig 
energi (FME). Resultatene viser at det er investert 4 milli-
arder kroner i forskning for bærekraftig energi, og at 48 
utvalgte prosjekter har realisert en verdi på 16 milliarder 
kroner, med 100 milliarder kroner i potensiell gevinst. I 
tillegg kommer kvalitative gevinster som forsynings- 
sikkerhet, kunnskapsbygging og klimagevinst. Dette er 
en viktig analyse, som viser den store betydningen av å 
investere i langsiktig forskning.  

Folk  
SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass med unike 
utviklingsmuligheter. Arbeidsmiljøundersøkelsen som 
ble gjennomført ved inngangen til 2018, viser at SINTEFs 
medarbeidere i gjennomsnitt gir virksomheten høy score. 
Svarprosenten var på 93. Fra forrige måling i 2016 er det 
særlig fremgang knyttet til spørsmålene om kvaliteten 
på samarbeid med andre deler av SINTEF, evaluering av 
prosjekter og prosjektstøtteverktøy, samt opplevelsen av 
hjelp fra stab- og støttefunksjoner. Sammenlignet med 
andre forskningsinstitutter som benytter samme under-
søkelse scorer SINTEF særlig godt på spørsmål knyttet til 
ledelse, både i prosjekt og linje. 

Resultatene vitner om at SINTEF er en god arbeidsplass 
samlet sett og avdekker også behov for forbedring. 
Arbeidet med å utnytte resultatene til videre utvikling av 
SINTEF som arbeidsplass, pågår etter prioriterte handlings-
planer. Påviste utfordringer blir konkret fulgt opp.  

Å sikre kvalitet i ledelse nær medarbeiderne er viktig. 
SINTEF arbeider systematisk for å utvikle sine ledelsesres-
surser, som enkeltledere og fellesskap. Det legges større 
vekt på utvikling av ledere for store komplekse prosjekter 
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og å styrke evnen til godt samspill på tvers av faglige og 
organisatoriske grenser i «Ett SINTEF». Ny systematikk for 
medarbeiderutvikling ble implementert i hele SINTEF i 
2018.  

SINTEF lykkes godt i konkurransen om dyktige medarbei-
dere i et globalt marked. Vi legger stor vekt på å ta vare 
på og utvikle de medarbeidere vi har, samtidig som vi 
arbeider for å sikre fremtidig rekruttering gjennom profi-
lering nasjonalt og internasjonalt. SINTEF scorer gjennom-
gående svært godt i undersøkelser der studenter rangerer 
arbeidsplassers attraktivitet. Vi er i 2018 på sjetteplass 
blant Norges mest attraktive arbeidsplasser for tekno- 
logistudenter i den store Universum-undersøkelsen. 

Arbeidet med å effektivisere driften gjennom å samle 
virksomheten i større institutter fortsatte, og i 2018 ble 
Teknologi og samfunn avviklet som eget institutt. 

I alt var det 1.944 ansatte i SINTEF pr 31.12.2018. I 2018 
hadde SINTEF en total turnover på 8,4 prosent. Innenfor 
gruppen vitenskapelig personell var turnover på 8,6 pro- 
sent. Ansatte som går ut av SINTEF utgjør et viktig bidrag 
til kompetanseoppbygging i næringsliv og offentlig sektor.  

55 prosent av forskerne i SINTEF har doktorgrad, en økning 
fra 44 prosent siste ti år. 469 av våre ansatte i 2018 (24 
prosent) kom fra i alt 72 land utenfor Norge. Dette viser at 
SINTEF er attraktiv for internasjonale forskere, og vi bidrar 
til å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft til Norge. For 
SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull 
vitenskapelig og kulturell kompetanse. Av land utenom 
Norge er det flest ansatte fra Tyskland og Frankrike.  

Sykefraværsprosenten for året 2018 ble 3,9, som er 
noe høyere enn målet på 3,5 prosent. Arbeidsrelatert 
sykefravær var 0,4 prosent. SINTEF er IA-bedrift, og 

sykefravær blir systematisk fulgt opp i instituttene. Linje-
ledere med støtte fra HR har ansvaret for oppfølging av 
sykefravær.  

Likestilling og familiepolitikk   
Likestillingsarbeidet er forankret i styret og konsern- 
ledelsen. Det er et mål for SINTEF å øke andelen kvinner 
blant forskere og ledere. SINTEFs konsernsjef er kvinne. 
SINTEF tilstreber å rekruttere kvinner ved ansettelser og 
å utvikle kvinnelige ledere fra egne rekker. Strukturelle 
skjevheter i rekrutteringsgrunnlaget fra utdanningsinsti-
tusjonene gjenspeiles likevel i SINTEF.  

SINTEF er tilsluttet følgende overenskomster: NHO/Tekna, 
NHO/NITO, NHO/Forskerforbundet, NHO-Abelia/LO-NTL og 
NHO-Abelia/Parat. Lønn og arbeidsvilkår er fastsatt etter 
forhandlinger og drøftinger med tillitsvalgte innenfor de 

Kjønnsfordelingen i prosent i SINTEF er vist i tabellen: 
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respektive arbeidstakerorganisasjonene. Kvinner blir 
vurdert på lik linje med menn. Vi arbeider systematisk for 
å overvåke at det ikke oppstår uønskede lønnsforskjeller.   

81 prosent av arbeidsstyrken er heltidsansatte. 22 prosent 
av kvinnene er deltidsansatt, 17 prosent av mennene. En 
årsak til deltidsansettelse er at medarbeidere benytter seg 
av muligheten til å trappe ned med avtalefestet pensjon. 
SINTEF benytter i liten grad midlertidige ansettelser. Ved 
årsskiftet var 68 ansatte (3,5 prosent) midlertidige, 26 
kvinner og 42 menn.   

Arbeidsmiljøundersøkelsen for 2018 viste ingen vesentlige 
forskjeller i hvordan menn og kvinner opplever sin arbeids-
situasjon. Vi vil fortsette å utvikle målrettede tiltak for å 
sikre at vi er en attraktiv arbeidsplass for begge kjønn.  

For å sikre god ivaretakelse av utenlandske medarbeidere, 
har SINTEF etablert et integreringsprogram for ansatte 
fra andre nasjoner og deres familier. Programmet tilbyr 
expat-tjenester, gratis norskopplæring og undervisning 
på engelsk i SINTEF-skolen. Mangfoldsledelse er tema i 
SINTEF-skolens lederutviklingsprogram. Arbeidsmiljøunder- 
søkelsen dokumenterer at utenlandske medarbeidere 
trives godt.  
 
SINTEF strekker seg langt for å tilrettelegge for ansatte 
med særlige behov. Gjennom våre IA-mål har vi forpliktet 
oss til å tilrettelegge arbeidsplassene for ansatte som har 
eller utvikler funksjonshemming. Vi har et godt samarbeid 
med NAV i dette arbeidet og benytter oss av tilgjengelige 
offentlige støtteordninger. Det er nedfelt som IA-mål at vi 
skal videreføre dagens praksis med å fokusere på kompe-
tanse ved rekruttering, ikke begrensninger som følge av 
funksjonshemming.  

SINTEF skal være en organisasjon med plass til hele 
mennesker med et liv utenfor jobben. Vi legger derfor til 
rette for fleksible løsninger for å møte den enkeltes behov, 
som fleksitid og tilrettelagte muligheter for fedre og mødre.

Internasjonalisering    
SINTEFs ambisjon er å være et verdensledende forsk- 
ningsinstitutt. Internasjonalisering er en integrert del av 
SINTEFs virksomhet. Vi har lykkes godt i vår internasjo-
naliseringsstrategi på områdene: Styrking av akademiske 
nettverk; deltakelse i EUs forskningsprogrammer; inter- 
nasjonalt salg av FoU-tjenester og internasjonal rekrut- 
tering. Men vi har ikke har funnet gode løsninger for lønn- 

som tilstedeværelse i markeder utenfor Norge, og denne 
siden av internasjonaliseringsstrategien arbeides det med.  

SINTEF er den klart største norske deltaker i EUs ramme-
program for forskning og utvikling. Gjennom det 7. ramme-
programmet, som ble avsluttet i 2013, fikk SINTEF innvilget 
deltakelse i 254 prosjekter, hvorav 55 som koordinator. I 
sum ble det gitt tilsagn om støtte fra EU på 149 millioner 
euro. Forskningen i enkelte av prosjektene som startet i  
7. rammeprogram har pågått helt fram til 2018. Vi har stor 
aktivitet knyttet til Horisont 2020 (8. rammeprogram), som 
startet i 2014. Pr. oktober 2018 har SINTEF fått innvilget 
deltakelse i 158 prosjekter i Horisont 2020, hvorav 42 som 
koordinator. I sum er det gitt tilsagn om støtte fra EU på 
109,5 millioner euro.  

For å fylle vår rolle i samfunnet, er det en forutsetning 
at vi evner å utvikle internasjonale nettverk og globalt 
konkurransedyktige løsninger, som bringer oppdatert 
kunnskap til våre kunder. At SINTEF er konkurransedyktig i 
EUs forskningsmarked, viser at vi har evnet å utvikle inter-
nasjonalt anerkjent kompetanse, og at vi evner å få på 
plass konsortier med norske og internasjonale bedrifter og 
forskningsinstitusjoner. I mange tilfeller får norske bedrifter 
finansiering og anledning til å samarbeide om innovasjon 
med sine kunder gjennom våre EU-prosjekter. 

Den største utfordringen med EU-forskning har vært til- 
dels uavklarte rammevilkår og at EUs kompensasjons- 
løsninger er tilpasset andre nasjoners forskningssystem, 
hvor vertsnasjonene dekker en større del av kostnadene. 
Norske myndigheter opprettet i 2015 ordningen «STIM-
EU», og rammene er senere trappet opp i statsbudsjet-
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tene. Ordningen innebærer at EU-forskningen i mindre 
grad tapper fra instituttenes ressurser, men er fortsatt ikke 
tilstrekkelig til å dekke våre kostnader i EU-prosjekter.  

SINTEF har et kontor i Brussel, samlokalisert med NTNU 
og Universitetet i Bergen. Målet med tilstedeværelsen er 
å styrke nettverk og vår deltakelse i EUs forskningssamar-
beid. Erfaringene fra tre års drift er at tilstedeværelsen er 
viktig. I september 2018 gjennomførte SINTEF for andre 
gang et seminar i Brussel, denne gangen i samarbeid med 
NTNU, med viktige møter med EU-kommisjonen samt 
norske myndigheter og næringsliv. Vi arbeider også aktivt 
med posisjonering og forberedelser til EUs neste ramme-
program for forskning og innovasjon, Horizon Europe, som 
starter i 2021.   

Myndighetene har lagt en ambisiøs EU-strategi innen 
forskning som er fulgt opp med forsterking av rammene for 
STIM-EU og andre stimuleringsordninger. Videre opptrap-
ping med programmets økende omfang er helt avgjø-
rende for å realisere strategien og gi forutsigbare ramme-
betingelser. Det er nødvendig at SINTEF får dekket sine 
kostnader for EU-prosjekter tilsvarende som i forsknings-
rådsprosjekter.  

Internasjonal omsetning i 2018 var 407 mill kr (449 mill kr 
i 2017). Dette tilsvarer 13 prosent (14 prosent i 2017) av 
SINTEFs totale omsetning. Vi har levert oppdrag for kunder 
i 61 land. Av internasjonale oppdrag utgjør EU-prosjekter 
50 prosent, samme andel som i 2017.   

Ytre miljø 
SINTEFs miljøpolitikk stiller krav til at vi viser miljøhensyn 
både i daglig drift og i hvordan vi utøver vår forskning. 
Innen forskning på fornybar energi, klima- og miljøtekno-
logi er SINTEF internasjonalt ledende, og våre forsknings-
resultater og vår posisjon dokumenterer en god og bred 
ekspertise innenfor miljøområdet.  

SINTEF er sertifisert innen miljøstandarden ISO 14001:2015, 
og vi har i 2018 arbeidet bevisst for å få en mer enhetlig 
miljøforvaltning. Oppfølgingsrevisjonen ble gjennomført 
desember 2018 og viste ingen avvik. I 2019 arbeides det 
videre med kartleggingsverktøy, implementering av målset-
tinger og gode måleparametere.  

Gjennom workshop med «Ung i SINTEF» og økt engasje-
ment rundt miljøspørsmål i egen virksomhet fra medarbei-

dere, har SINTEF fått gode innspill til hvordan jobbe med 
ytre miljø. I arbeidet med miljøstyring er det lagt vekt på en  
god dialog og tilrettelegging gjennom SINTEF Eiendom, og 
vi opplever en bedre forankring i instituttene   

I 2018 hadde SINTEF ingen meldingspliktige hendelser som 
påvirket det ytre miljø. 

Etikk  
SINTEF har en tydelig etisk plattform. «Etikk, verdier og 
ledelse» er en viktig pilar i SINTEFs strategi. Våre etiske 
retningslinjer er tilgjengelige for alle på SINTEFs nettsider.   

Etikkarbeidet i SINTEF omfatter forskningsetikk, forretnings- 
etikk og etikk i mellommenneskelige relasjoner. Forsknings- 
etikken bygger på retningslinjene til de nasjonale forsknings- 
etiske komiteene, prinsippene fremmet av European Group  
of Ethics in Science and New Technologies, internasjonale  
konvensjoner som Vancouver-konvensjonen og på norsk  
lov. I 2017 ble en ny norsk lov om organisering av forsknings- 
etikken vedtatt. 

SINTEF følger EUs Charter and Code, eller «Den europeiske 
erklæring om forskere» og «Adferdsregler for rekruttering av 
forskere». Fra EUs side er dette en forpliktelse og et hjelpe- 
middel til å skape et attraktivt europeisk forskningsmiljø. 

SINTEF forventer og stiller krav om at leverandører og 
partnere kjenner og aksepterer vårt etiske verdigrunnlag. 
Leverandører og partnere som involveres i vår virksomhet, 
skal skriftlig akseptere SINTEFs etiske retningslinjer.   
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Etiske tema settes på dagsorden i ledergrupper og avdelin- 
ger. Gjennom mange år er det gjennomført en praksis hvor 
HMS og etikk står først på agendaen i alle interne møter. 
Konsernledelsen har jevnlig etikk som tema i sine møter, 
hvor etikkombudet deltar. Etikkombudet opplever at det er 
et økende engasjement for etikken i SINTEF.

Oppfølging av etiske retningslinjer er et linjeansvar. SINTEF 
har et eget etikkombud, og i 2018 vedtok styret å erstatte 
Etisk råd med Etikkombudets råd. Etikkombudets råd er 
nærmeste diskusjonspart for Etikkombudet og rekrutteres 
fra tillitsvalgte og ledere i SINTEF.  

I 2018 er det igangsatt arbeid med å revidere SINTEFs 
etiske retningslinjer («Etikk-kompasset»). I tråd med Lov 
om organisering av forskningsetikken, har SINTEF prioritert 
å utvikle og oppdatere opplæringstilbud i etikk. Det inngår 
ny opplæringsmodul i etikk i kursene om forskingsmetodikk 
og i nytt prosjektlederkurs. Det er også utviklet etikkopp-
læring for «Lederplattformen» – et nytt opplæringstilbud 
for ledere i SINTEF.

Etikkombudet fungerer som rådgiver og diskusjonspartner 
for hele SINTEFs organisasjon og deltar også i en rekke 
eksterne sammenhenger. Ordningen med etikkombud 
innebærer at SINTEF tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav 
om en anonym og intern varslingskanal.

Samfunnsansvar  
Samfunnsoppdraget er sentralt i SINTEFs strategi og 
daglige virke. Av strategien går det fram at SINTEF skal 
være en attraktiv partner som utnytter sin flerfaglighet 
og evne til å løfte industriell og politisk dialog, til å skape 
konkurransekraft og løse samfunnsutfordringer.

Vår tids store samfunnsutfordringer er beskrevet i FNs 
17 bærekraftmål. Styret har besluttet at behovet for å 
innfri bærekraftmålene ligger til grunn for arbeidet med å 
forløse SINTEFs visjon. I 2018 har SINTEF kategorisert sine 
prosjekter i forhold til bærekraftmålene, slik at vi kan måle 
vår aktivitet på de områdene målene beskriver.  

Vårt samfunnsansvar handler også om måten vi driver 
egen virksomhet på, knyttet til forhold som menneske- 
rettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre 
miljø og korrupsjonsbekjempelse. SINTEF har politikk og 
retningslinjer for alle disse områdene som er en del av 
styringssystemet og våre etiske retningslinjer. Arbeidstaker- 
rettigheter sikres også gjennom tariffavtaler og oppfølgin- 
gen av SINTEFs ansvar som IA-bedrift.  

SINTEF er medlem av UN Global Compact og legger til 
grunn deres ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeids-
standarder, miljø og korrupsjonsbekjempelse. I henhold til 
kravene i UN Global Compact, rapporterer SINTEF hvert år 
en status (Communication on progress) for disse prinsip-
pene. Denne statusrapporten er en del av SINTEFs årsrap-
portering og offentliggjøres på nettsiden.

SINTEF er medlem i Transparency International og slutter 
seg til deres retningslinjer og råd for å motarbeide korrup-
sjon nasjonalt og internasjonalt.

En aktiv samfunnskontakt er en viktig del av SINTEFs rolle. 
Dette omfatter både vår rolle som leverandør av premisser 
og forskningsbaserte fakta til samfunnsdebatt og politikk- 
utforming, og arbeid med å styrke rammebetingelser for 
forskning og for SINTEF. I 2018 har vi styrket vårt arbeid 
med samfunns- og myndighetskontakt.

Virksomhetsstyring i SINTEF  
SINTEFs sentrale organer er styret og rådet. Styret er stiftel-
sens øverste organ, mens rådet er rådgivende for styret, 
med myndighet som angitt i stiftelsesloven og SINTEFs 
vedtekter.  

SINTEFs råd fører tilsyn med at Stiftelsens formål blir ivare- 
tatt i henhold til vedtektene, velger medlemmer til styret, 
fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer og velger 
revisor. Rådet ledes av rektor ved NTNU. 25 rådsmed-
lemmer velges av NTNUs styre, hvorav halvparten opp- 
nevnes etter forslag fra Universitetet i Oslo, LO, NHO, 
Tekna og SINTEFs styre. Tre rådsmedlemmer velges blant  
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de ansatte i SINTEF. Rådet utpeker valgkomite, som inn- 
stiller eksterne styremedlemmer som velges av SINTEFs 
råd.  

Styret i Stiftelsen er konsernstyre i SINTEF og styre i SINTEF 
AS. Virksomheten i de fire forskningsaksjeselskapene er 
regulert i vedtekter, aksjonæravtaler, konsernavtaler og 
styreinstrukser. Det er nedfelt prinsipper for konsernstyring 
og for koordinering med beslektede virksomheter i samsvar 
med SINTEFs overordnede mål og strategi. I 2018 ble det 
inngått konsernavtale med SINTEF Manufacturing AS.  

Konsernstyret består av ni personer, hvorav to med hoved-
stilling ved NTNU, fire fra næringsliv eller offentlig forvalt-
ning og tre fast ansatte. Styret har ansvar og myndighet 
i alle saker som ikke er tillagt rådet. Styret forholder seg 
til SINTEFs vedtekter, stiftelsesloven, og aksjeloven. Styret 
ansetter konsernsjef og fastsetter lønn og andre vilkår til 
konsernsjefen, samt rammer og prinsipper for kompensa-
sjon til konsernledelsen. Styret har i 2018 avholdt ti styre-
møter, hvorav ett telefonmøte og to skriftlige møter.   

Konsernledelsen i SINTEF er ansvarlig for ledelse av den 
samlede virksomheten. Konsernsjefen utøver den daglige 
drift i henhold til Stiftelsens vedtekter, konsernavtaler 
og ellers i henhold til Stiftelsesloven og Lov om aksjesel-
skaper. Konsernsjefen har fullmakt til å handle på vegne 
av Stiftelsen og SINTEF AS, med unntak av kjøp, salg og 
pantsettelse av fast eiendom og kjøp og salg av selskaper.   

SINTEF har et system med tertialvis risikorapporte-
ring. Risikobildet drøftes i ledelse og styre for hvert av 
forskningsinstituttene, samt i konsernledelsen og konsern-
styret. Risikoreduserende tiltak defineres og gjennomføres 
løpende.  

SINTEF ble i 2017 sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og 
OHAS 18001 ved en sertifiseringsprosess i regi av DNV GL.   

I 2018 har SINTEF revidert og utviklet systemer for ivare-
takelse av ny personopplysningslov. Det er utarbeidet en 
felles oversikt for de juridiske enhetene innenfor SINTEF, 
som viser hvordan all administrativ behandling av person-
opplysninger blir behandlet etter de nye personvern- 
reglene. I tillegg er det laget personvernerklæring for 
ansatte og personvernerklæring for brukere, kunder og 
andre. Det er også utarbeidet system for risikovurdering av 
personopplysninger i forskningsprosjekter og eget system 
for risikovurdering av administrative system sin behandling 

av personopplysninger. I tillegg er det utarbeidet løsning 
for avvikshåndtering i Synergi, med beskrivende retnings-
linjer for rapportering av avvik til Datatilsynet.  

Styringssystemet omfatter felles system for håndtering 
av ulykkesmeldinger, uønskede hendelser, andre avvik og 
forbedringsforslag (Synergi). SINTEF er registrert i Achilles, 
som er en felles kvalifiseringsordning for leverandører til 
oljeindustrien.  

For å styrke sin virksomhetsstyring, besluttet styret i 
Stiftelsen SINTEF i 2016 at det skal utarbeides en årlig 
rapport for såkalt Corporate Governance, i henhold til  
Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 
(NUES-standarden). Rapporten er basert på de 15 punktene 
i NUES-anbefalingen og beskriver hvordan Stiftelsen 
oppfyller standardens anbefaling. Rapporten publiseres 
sammen med SINTEFs årsrapport.

Framtidige muligheter og utfordringer  
Samfunnet gjennomgår en betydelig omstilling, med større 
kraft og tempo enn noen gang. Digitalisering, automati-
sering, kunstig intelligens, nye materialer og avansert 
robotteknologi bidrar sterkt til endringer i alle deler av 
samfunns- og arbeidsliv. SINTEF har betydelig kompe-
tanse på disse områdene og har en unik forutsetning for å 
bidra aktivt til vellykket omstilling i næringsliv og offentlig 
sektor. Kombinasjonen av spisskompetanse innenfor mulig- 
gjørende teknologier og domenekunnskap mot sterke 
norske bransjer og samfunnsområder er av stor betydning 
for de fleste norske virksomheter.  

Digitalisering har også stor betydning for SINTEFs egne 
arbeidsprosesser, kommunikasjon, kunnskapsdeling og 
forskning. Styret og ledelse har kontinuerlig fokus på de 
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mulighetene SINTEF har ved å arbeide målbevisst med 
disse temaene i tiden som kommer. I 2018 ble Digital 
21-rapporten overlevert regjeringen, med fire definerte 
hovedområder Norge anbefales å satse på, med til sammen 
64 anbefalte tiltak. Utvalget ble ledet av SINTEFs konsern-
direktør Morten Dalsmo.   

Ny teknologi har stor betydning for å utvikle verdiskaping 
og løsninger knyttet til sentrale samfunnsutfordringer 
for Norge. SINTEF bidrar til at kunder får økt lønnsomhet 
ved effektive prosesser og ny teknologi som kan skape 
nye produkter og vekst i nye markeder. I offentlig sektor 
bidrar SINTEF til innovasjon, blant annet knyttet til helse 
og velferd, mobilitet, miljø, samfunnssikkerhet og effektiv 
organisering av tjenester.  

Omstilling av samfunnet krever i økende grad flerfaglighet 
og kunnskap om teknologi. Det som tidligere var adskilte 
bransjer og sektorer, smelter i økende grad sammen fordi 

teknologien er felles. Samspillet mellom mennesker, 
teknologi og sikre samfunn er avgjørende for å utvikle gode 
løsninger. I 2018 har SINTEF derfor truffet organisatoriske 
tiltak som skaper sterkere integrering av teknologisk, natur-
vitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning.   

I 2017 presenterte OECD en landstudie av det norske 
innovasjonssystemet. Studien understreker forsknings- 
instituttenes sentrale rolle og betydning for norsk industri, 
men problematiserer at de teknisk-industrielle instituttene 
har svært lav basisfinansiering. SINTEFs basisbevilgning er  
7 prosent, mens mange tilsvarende institutter i Europa 
ligger på 20–50 prosent. OECD anfører at lav basisbevilgning  
har gjort forskningsinstituttene kundenære, men gjør dem 
samtidig avhengige av betalingsdyktige kunder i etablert 
industri. Dette kan bidra til å låse instituttenes virksomhet 
til næringslivet i eksisterende bransjer, og bremse evnen til 
fornying og kompetanseutvikling på nye områder.  

I desember 2018 presenterte Norges forskningsråd en 
synteserapport til regjeringen. Rapporten sammenfattet 
evalueringer av norske forskningsinstitutter i perioden 
2014–2018 og kommer med anbefalinger til myndig- 
hetene. Rapporten slår fast at forskningsinstituttene utgjør 
et viktig og verdifullt element i det norske forsknings- 
systemet, som i hovedtrekk oppfyller sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte, leverer forskning av god kvalitet, 
har gjennomgående god kundetilfredshet og høy relevans. 
Det heter videre at instituttenes funksjoner og oppgaver 
vanskelig kan overlates til andre aktører uten at dette 
svekker innovasjonssystemets totale evne til å frembringe 
relevant kompetanse og kunnskap.  

På denne bakgrunn anbefaler Forskningsrådet blant annet 
at basisbevilgningene må økes til minimum 15 prosent, og 
at det må gis full kostnadsdekning for deltakelse i EU-pro-
sjekter. 

Styret er tilfreds med at statsbudsjettet for 2019 styrker 
basisbevilgningene for de teknisk-industrielle forsknings- 
instituttene. Vi har håp om en videre økning opp mot 
målsettingen om 15 prosent i løpet av de nærmeste årene. 

Styret er også i hovedsak tilfreds med den reviderte 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som ble 
lagt fram av regjeringen i 2018 og behandlet av Stortinget i 
februar 2019. Vi registrerer at det er godt samsvar mellom 
prioriteringene i langtidsplanen og SINTEFs konsern- 
strategi.  
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Klimautfordringen og behovet for å utvikle nullutslipps-
samfunnet ble enda klarere ved den siste rapporten fra 
FNs klimapanel (IPCC) som ble fremlagt høsten 2018. 
Det grønne skiftet er en sentral drivkraft for omstilling. 
SINTEF vil fortsatt satse tungt på klimateknologi, klima-
tilpasning, fornybar energi, energilagring, energieffekti-
visering og fangst og lagring av CO2 (CCS). Vi prioriterer 
videre forskningsinnsats på disse områdene og ønsker å 
trappe opp forskningen knyttet til klimapositive teknolo-
gier, som kan bidra til å redusere innholdet av klimagasser 
i atmosfæren.  

Regjeringens industrimelding, som kom i 2017, viser 
at det er potensial for vekst og større mangfold i norsk 
industri, både innenfor vareproduksjon og prosess- 
industri, samtidig som olje og gass fortsatt vil være viktig. 
Forhold som digitalisering, robotisering, avanserte materi-
aler, kompetent arbeidskraft og organisering kan bidra til 
en reindustrialisering i Norge. Vi posisjonerer oss for å 
delta i denne utviklingen, blant annet gjennom oppret-
telsen av SINTEF Industri, ved den styrkede stillingen til 
SINTEF Manufacturing og ved tett samarbeid med våre 
industrikunder. 

Gjennom etableringen av SINTEF Ocean har SINTEF skapt 
en helhetlig og mer kraftfull tilnærming til havnæringene. 
Potensialet for økt vekst knyttet til havet de nærmeste 
tiårene er betydelig, med stor betydning for norsk verdi-
skaping og en bærekraftig, global matforsyning. SINTEF  
vil være en kompetent FoU-partner for industrien, myndig-
hetene og samfunnet ved å kombinere ledende faglig 
forskning med førsteklasses analyse og idéutforming.  

For SINTEF er det en prioritet å betjene oppstartsvirk- 
somheter og små- og mellomstore bedrifter (SMB) på en 
god måte. Et tettere samarbeid med kompetente eiermil-
jøer og industriklynger er ett viktig element for å utvikle 
bedre FoU-støtte til disse områdene. Styret er tilfreds 
med at NOU 2018:5, «Kapitaltilgangsutvalget», peker på 
nødvendigheten av å styrke kapitaltilgangen til såkorn-
fasen, men vi mener at foreslåtte tiltak burde vært mer 
kraftfulle.  

Styret takker alle ansatte og samarbeidspartnere for 
innsatsen og samarbeidet i 2018. Takk også til medeiere 
i datterselskaper og representanter fra nærings- og 
samfunnsliv som deltar i SINTEFs mange styrer og råd.  

  Trondheim, 27. mars 2019 

 Marit Reitan Walter Qvam Christina Wår Hanssen

  leder

 Tor Grande Mari Thjømøe Ole Swang

 Grete Aspelund Arne Birkeland Bård Myhre

  Alexandra Bech Gjørv
  konsernsjef



22

RESULTAT 2018



Think before you print23

Nøkkeltall 2018

NFR Basisbevilgning
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag
Andre inntekter

Totalt 3258 MNOK

8 %
27 %
10 %
41 %
13 %

1 %

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Vitenskapelig artikkel i
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig monografi  
Vitenskapelig foredrag
og poster
Rapporter
Populærvitenskapelige
artikler og foredrag
Fagbøker, lærebøker m.m. 

Totalt 1944
1

259
127
182

1376
2

1 
eksklusive SINTEF Holding

2 
herav 754 med doktorgrad

Totalt 4158

991

5
212

1144
1595

211

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

Ansatte Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

2014 2018201720162015
0
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500
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2500

2014 20182015*
-12 %

-6 %

8  %

20172016 2014 2018201720162015
0 %

7 %

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

-4 %

-2 %

-8 %

-10 %

2 %

4 %

6 %

0 %

Netto driftsinntekt
(MNOK) 

Netto driftsmargin
(%) 

Investeringer
Vitenskapelig utstyr og bygninger

(% av netto driftsinntekter) 

4,1

-11,3

3,1

7,6
6,7

6,7

5,9

3,9

4,5

2,6

* Driftsmargin inkludert engangskostnader ifbm 
overgang til ny pensjonsordning på 353 MNOK

2561
2672 2596

2696 2770
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Likestilling

Finansielle hovedtall

30 %

70 %

36 %

64 %

37 %

63 %

35 %

65 %44 %

56 %

Vitenskapelig personellLedereKonsernledelseStyret SINTEF

Prosentandel menn Prosentandel kvinner

MNOK 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat

Brutto driftsinntekter 2 936 3 162 3 147 3 239 3 258

Netto driftsinntekter 2 561 2 672 2 596 2 696 2 770

Driftsresultat 106 -301 80 206 185

Finansinntekter 70 54 52 51 39

Finanskostnader 33 46 35 22 22

Resultat før skatt 143 -293 97 234 201

Årsresultat 94 -236 56 169 143

Balanse

Anleggsmidler 1 435 1 329 1 300 1 243 1 188

Omløpsmidler 2 414 2 360 2 322 2 897 3 052

Sum eiendeler 3 849 3 688 3 622 4 140 4 240

Egenkapital 2 394 2 126 2 178 2 348 2 500

Langsiktig gjeld 17 48 52 52 47

Kortsiktig gjeld 1 438 1 514 1 392 1 740 1 693

Gjeld 1 455 1 562 1 444 1 792 1 740

Sum egenkapital og gjeld 3 849 3 688 3 622 4 140 4 240

Lønnsomhet

Driftsmargin % 4,1 -11,3 3,1 7,6 6,7

Totalrentabilitet % 4,6 -6,6 3,6 6,6 5,3

Egenkapitalrentabilitet % 6,1 -13,0 4,5 10,3 8,3

Likviditet

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 19 431 193 549 356

Likviditetsgrad 1 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8

Soliditet

Egenkapital i % 62 58 60 57 59

Operativ arbeidskapital 976 845 929 1 157 1 359
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Resultatregnskap
Tall i 1000 kr

Stiftelsen SINTEF  SINTEF

2017 2018 Noter 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 
1 650 334 18 412 Eksterne prosjektinntekter 2 949 048 2 958 087

134 705 0 Basisbevilgninger Norges forskningsråd 244 214 226 813

129 949 262 644 Annen driftsinntekt 64 898 53 668

1 914 988 281 057  2 Sum brutto driftsinntekter 3 258 160 3 238 568

308 671 5 065 Direkte prosjektkostnader 487 858 542 319

1 606 317 275 991 Sum netto driftsinntekter 2 770 301 2 696 249

1 067 198 87 760  3, 11 Lønnskostnader 1 910 977 1 865 928

75 354 31 852  4, 5 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 120 931 116 886

0 0 4, 5 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 460 0

331 076 144 030  3, 5 Annen driftskostnad 549 141 507 884

1 473 628 263 642 Sum driftskostnader 2 585 510 2 490 698

132 689 12 349 DRIFTSRESULTAT 184 792 205 552

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
46 194 109 502 6 Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap -4 277 -5 823

8 286 2 465 Renteinntekter 23 435 16 686

138 8 816 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0

13 287 1 457 Andre finansinntekter 25 793 26 890

6 662 -463 8 Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi -6 294 13 195

511 770 Rentekostnader 2 446 1 061

11 375 1 510 Andre finanskostnader 19 763 21 234

62 681 119 497 Netto finansresultat 16 450 28 653

195 370 131 846 Årsresultat før skattekostnad 201 242 234 205

43 415 9 681 14 Skattekostnad 58 346 65 559

151 955 122 165    ÅRSRESULTAT 142 896 168 646

Minoritetenes andel av årsresultatet 21 028 15 479

Majoritetenes andel av årsresultatet 121 868 153 167

OVERFØRINGER    

46 194 90 765 10 Overført til fond for vurderingsforskjeller

105 761 31 399 10 Avsatt til annen egenkapital 

151 955 122 165 Sum overføringer   

Resultatregnskap 2018
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Balanse
Tall i 1000 kr

Stiftelsen SINTEF  SINTEF

2017 2018 Noter 2018 2017

 EIENDELER  
  Anleggsmidler  

  Immaterielle eiendeler  

86 931 0 4 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 77 822 86 931

160 596 87 132 14 Utsatt skattefordel 224 461 265 491

247 527 87 132 Sum immaterielle eiendeler 302 284 352 422

  Varige driftsmidler   
383 125 367 206 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 543 511 571 494

29 713 9 717 Anlegg under oppføring 29 471 32 862

107 917 0 Vitenskapelig utstyr 192 371 196 860

10 254 0 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 20 843 19 772

531 009 376 923 5 Sum varige driftsmidler 786 197 820 988

  Finansielle anleggsmidler   
850 825 953 366 6 Investering i datterselskaper 0 0

12 539 189 078 9, 13 Fordring til selskaper i samme konsern 0 0

0 0 6 Investeringer i tilknyttet selskap 52 571 36 026

0 0 13 Lån til tilknyttet selskap 1 818 0

207 157 7 Investeringer i aksjer og andeler 5 985 5 917

0 0 11 Pensjonsmidler 3 516 2 542

32 927 31 470 9 Andre langsiktige fordringer 35 129 25 055

896 498 1 174 071 Sum finansielle anleggsmidler 99 020 69 540

1 675 034 1 638 125 Sum anleggsmidler 1 187 500 1 242 950

  Omløpsmidler   
9 006 0 Lager av ferdigvarer 10 174 9 710

355 722 548 21 Oppdrag i arbeid 543 817 602 571

364 728 548 Sum varer 553 991 612 281

  Fordringer   
236 317 4 487 16, 18 Kundefordringer 484 542 503 124

34 954 164 449 13 Kortsiktige fordringer, konsern 0 0

14 206 1 004 Andre kortsiktige fordringer 61 400 56 908

285 477 169 940  Sum fordringer 545 941 560 032

  Investeringer  
0 18 521 8 Markedsbaserte aksjer 44 693 37 780

139 985 121 001 8 Markedsbaserte obligasjoner og andre verdipapirer 291 983 337 793

0 0 7 Aksjer i porteføljeselskap/andre finansielle instrumenter 25 521 0

139 985 139 521 Sum investeringer 362 197 375 573

783 767 372 856 18, 19 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 590 182 1 349 434

1 573 956 682 865 Sum omløpsmidler 3 052 312 2 897 320

3 248 990 2 320 990 SUM EIENDELER 4 239 812 4 140 270
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Balanse
Tall i 1000 kr

Stiftelsen SINTEF  SINTEF

2017 2018 Noter 2018 2017

 EGENKAPITAL OG GJELD  
  Egenkapital   

Innskutt egenkapital

71 350 71 350 Stiftelsens kapital 71 350 71 350

71 350 71 350 Sum innskutt egenkapital 71 350 71 350

  Opptjent egenkapital   
703 986 794 751 Fond 0 0

1 336 329 1 348 992 Annen egenkapital 2 143 711 2 006 498

2 040 315 2 143 743 10 Sum opptjent egenkapital 2 143 711 2 006 498

Minoritetsinteresser 284 779 269 989

2 111 665 2 215 093 Sum egenkapital 2 499 840 2 347 837

  Gjeld   

  Avsetning for forpliktelser   
14 039 0 11 Pensjonsforpliktelser 32 680 34 044

8 354 0 17 Andre avsetninger for forpliktelser 11 646 8 217

22 393 0 Sum avsetninger for forpliktelser 44 326 42 261

Annen langsiktig gjeld
0 0 13, 16 Gjeld til kredittinstitusjoner 2 336 2 733

28 995 0 9, 13 Langsiktige lån konsernselskaper 0 0

0 0 Øvrig langsiktig gjeld 0 7 191

28 995 0 Sum annen langsiktig gjeld 2 336 9 924

  Kortsiktig gjeld   

0 0 16 Gjeld til kredittinstitusjoner 0 193

98 768 30 418 Leverandørgjeld 163 624 180 047

0 110 14 Betalbar skatt 18 285 2 488

90 871 22 643 Skattetrekk og andre offentlige avgifter 182 993 173 297

309 086 802 Forskudd fra kunder 745 111 609 020

0 51 126 13 Kortsiktig gjeld konsern 0 0

0 0 Foreslått utbytte 931 0

587 212 798 15 Annen kortsiktig gjeld 582 367 775 203

1 085 937 105 898 Sum kortsiktig gjeld 1 693 310 1 740 248

1 137 325 105 898 Sum gjeld 1 739 972 1 792 434

3 248 990 2 320 990 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 239 812 4 140 270
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Kontantstrømanalyse
Tall i 1000 kr

Stiftelsen SINTEF  SINTEF

2017 2018 2018 2017

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: 
195 370 131 846 Årsresultat før skattekostnad  201 242 234 205

-46 194 -109 502 Andel resultat i datterselskap og tilknyttet selskap 4 277 5 823

-115 0 Periodens betalte skatt -1 519 -9 431

75 354 31 852 Periodens av- og nedskrivninger 125 391 116 887

0 50 Nedskrivninger anleggsmidler 478 0

-13 148 8 354 Pensjonskostnad uten kontanteffekt -2 338 -11 916

-4 929 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler/aksjer -4 766 -4 929

0 463 Verdiendring finansielle omløpsmidler 11 470 0

-427 0 Endring i varer -464 -221

56 867 -548 Endring i oppdrag i arbeid 58 754 103 265

66 257 -4 487 Endring i kundefordringer 18 582 44 720

-23 638 26 018 Endring i leverandørgjeld -16 423 9 663

-23 806 70 689 Endring i konsernmellomværender 0 0

77 553 14 885 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -38 960 61 359

359 144 169 620 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 355 724 549 425

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: 

21 755 0 Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 16 147

-80 054 -11 525 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -81 490 -111 661

0 0 Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 7 665 2 689

-48 184 -225 675 Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler -21 477 -76 111

-106 484 -237 200 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -95 301 -168 936

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: 

-13 251 0 Innbetalinger/utbetalinger langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner -397 -6 874

0 0 Innbetalinger/utbetalinger annen langsiktig gjeld -7 191 0

0 0 Netto endring i kassekreditt -193 0

0 1 457 Innbetaling/utbetaling langsiktig fordring -11 893 -4 495

0 0 Innbetaling av konsernbidrag/utbytte 0 5 524

-444 0 Fusjonseffekter ført mot EK 0 -7 943

0 0 Endring av minoritetsinteresser 0 5 552

-13 695 1 457 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -19 674 -8 236

238 965 -66 123 Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l. 240 748 372 253

0 -344 788 Kontanter avgitt ved salg av virksomhet 0 0

1 211 0 Kontanter innskutt ved fusjon 0 1 211

543 591 783 767 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr. 01.01. 1 349 434 975 970 

783 767 372 856 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr. 31.12. 1 590 182 1 349 434
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SINTEF Byggforsk
SINTEF Byggforsk er et forskningsinstitutt for bærekraftig 
utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier 
for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, 
forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsfor- 

midling gjennom blant annet Byggforskserien. Vi har spiss-
kompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, 
samferdsel, digitale transportløsninger og samfunnsøkonomi. 
Vi utvikler fremtidens løsninger for det bygde samfunn.

6,0 %
22,0 %
15,0 %
45,0 %
11,0 %

1,0 %

NFR grunnbevilgning
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag
Andre inntekter

  Totalt 366 MNOK

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

27 
16 
26 

182*

*herav 70 med doktorgrad 

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Totalt 251

Ansatte

Totalt 1308

Vitenskapelig artikkel i 
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig monografi  
Vitenskapelig foredrag 
og poster
Rapporter
Populærvitenskapelige
artikler og foredrag
Fagbøker, lærebøker m.m.

79

2
192

929
105

1

Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

Netto driftsinntekt
(MNOK) 

Netto driftsmargin
(%) 

Investeringer
Vitenskapelig utstyr og bygninger

(% av netto driftsinntekter) 

Fo
to

: T
ho

r N
ie

lse
n/

SI
N

TE
F

243
257 265

275

316

-2,9

3,8

9,9 9,5
10,1

0,9

3,3 3,3

1,7

1,2

Deler av instituttet SINTEF Teknologi og samfunn er tatt inn i SINTEF Byggforsk fra 1. juli 2018.
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SINTEF Digital
SINTEF Digital driver anvendt forskning og innovasjon innen 
digitale teknologier, samfunnsfag og helse. Vi står overfor en 
større digital transformasjon der automatisering, innovasjon, 
kunstig intelligens, cybersikkerhet og avansert robottekno-

logi vil endre samfunns- og arbeidslivet slik vi kjenner det. 
Med flerfaglig spisskompetanse kan vi bistå våre kunder i å 
gjennomføre en vellykket omstilling, samtidig som vi skaper økt 
lønnsomhet og vekst i nye markeder.

9,0 %
23,0 %
11,0 %
37,0 %
20,0 %

NFR grunnbevilgning
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag

Totalt 519 MNOK

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

36 
1 

15 
340*

*herav 184 med doktorgrad 

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Totalt 392

Ansatte

Totalt 843

Vitenskapelig artikkel i 
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig monografi  
Vitenskapelig foredrag 
og poster
Rapporter
Populærvitenskapelige
artikler og foredrag
Fagbøker, lærebøker m.m.

234

3
287

238
75

6

Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

Netto driftsinntekt
(MNOK) 

Netto driftsmargin
(%) 

Investeringer
Vitenskapelig utstyr og bygninger

(% av netto driftsinntekter) 

Fo
to

: S
IN

TE
F/

W
er

ne
r J

uv
ik

-3,2 -0,2 -5,9

4,1

6,9

0,7

1,6

2,4

3,2

1,0

344
370 356 371

453

Deler av instituttet SINTEF Teknologi og samfunn er tatt inn i SINTEF Digital fra 1. juli 2018.
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SINTEF Industri
SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompe-
tanse innen materialer og nanoteknologi, bioteknologi og 
nanomedisin, bærekraftig energi, prosessteknologi, metallpro-
duksjon og prosessering, petroleumsteknologi, anvendt kjemi 
og industriell økonomi. Bærekraftig utvikling og verdiskaping 

er grunnleggende for alle våre aktiviteter. Med vår flerfaglige 
kunnskapsbase som fundament, utvikler vi muliggjørende tekno- 
logier og tverrfaglige løsninger for et bredt spekter av markeds-
områder, i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspart-
nere.  

7 %
34 %
12 %
35 %
13 %

NFR grunnbevilgning
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag

Totalt 896 MNOK

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

42 
19 
56 

354*

*herav 253 med doktorgrad 

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Totalt 471

Ansatte

313

333

276
30

Vitenskapelig artikkel i 
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig foredrag 
og poster
Rapporter
Populærvitenskapelige
artikler og foredrag

Totalt 952

Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

Netto driftsinntekt*
(MNOK) 

Netto driftsmargin*
(%) 

Investeringer*
Vitenskapelig utstyr og bygninger

(% av netto driftsinntekter) 

Fo
to

: S
IN

TE
F/

Th
or

 N
ie

lse
n

5,0

6,0

4,4

7,6

7,0

3,8

5,5

3,2

5,8

3,6

596
632 613

578

712

* Tall for 2014–2017 er for instituttet SINTEF Materialer og kjemi (inkl. Teltek i 2017).
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SINTEF Energi AS
SINTEF Energi har som formål å forme fremtidens energi- 
løsninger. 
Dette jobber vi med ut fra tre hovedperspektiver: 
– Norge: Forsyningssikkerhet og konkurransekraft 
– Europa: Innovasjon for realisering av energi- og klimamål 
– Verden: Bærekraftige energisystem

SINTEF Energis strategiske satsingsområder er energieffek-
tivisering, CCS, vannkraft, havvind, bioenergi, transmisjon, 
smartgrids, offshore energisystem, miljøvennlig transport og 
hydrogen. Våre satsinger bidrar i overgangen til, og realise-
ringen av, fremtidens bærekraftige energisystem.

5,9 %
32,2 %
10,5 %
37,4 %
13,8 %

0,2 %

NFR grunnbevilgning
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag
Andre inntekter

Totalt 494 MNOK

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

34
7
6

210*

*herav 120 med doktorgrad 

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Totalt 257

Ansatte

Totalt 637

Vitenskapelig artikkel i 
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig foredrag 
og poster
Rapporter
Populærvitenskapelige
artikler og foredrag

171

102

66
298

Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

Kristin Jordal er forskningsleder ved SINTEF Energi og har ledet et prosjekt der man tester ut teknologier for å fange CO2 fra sement. Dette er et viktig prosjekt fordi 
sementproduksjon står for over fem prosent av de globale CO2-utslippene. I CEMCAP-prosjektet, som er finansiert av EU, har SINTEF sammen med sementindustri 
og forskere fra hele Europa testet fem ulike fangstteknologier. På bildet gir Kristin Jordal verdens første klinker avkjølt med oxyfuel-teknologi til Volker Hoenig fra 
VDZ. Prosjektet har blitt utvalgt til å presenteres på Cordis, EUs portal for forskningsresultater.                                                                                                       Foto: SINTEF
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Finansielle hovedtall

MNOK 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat

Brutto driftsinntekter 399 397 439 467 494 

Netto driftsinntekter 316 310 331 362 385

Driftsresultat 7 -92 18 33 35

Årsresultat 13 -63 14 28 28

Balanse

Anleggsmidler 219 252 237 221 210

Omløpsmidler 404 292 288 384 408

Sum eiendeler 623 544 524 605 618

Egenkapital 406 325 339 368 396

Gjeld 217 219 185 237 222

Sum egenkapital og gjeld 623 544 524 605 618

Lønnsomhet

Driftsmargin % 2,1 -29,7 5,4 9,1 9,1

Totalrentabilitet % 5,0 -13,9 4,6 7,0 6,5

Egenkapitalrentabilitet % 6,9 -23,2 6,1 10,6 10,0

Likviditet

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -32 49 33 98 14

Likviditetsgrad 1,9 1,3 1,6 1,6 1,8

Soliditet

Egenkapital i % 65,2 59,7 64,7 60,8 64,1

Operativ arbeidskapital 189 74 104 148 187
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* Driftsmargin inkludert engangskostnader ifbm 
overgang til ny pensjonsordning på 79 MNOK
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SINTEF Manufacturing AS
SINTEF Manufacturing er Norges ledende kompetansesenter 
for vareproduksjon. Vår ambisjon er å skape bærekraftige 
og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vare- 
produserende industri i Norge. Vi leverer spisskompetanse 

innen automatisert produksjon, produkt- og produksjons- 
utvikling, «lean» og verdikjedestyring, materialteknologi, samt 
laboratorie- og verkstedtjenester.

5,0 %
12,4 %
28,8 %

6,7 %
46,3 %

0,8 %

NFR grunnbevilgning
NFR strategiske program
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag

Totalt 146 MNOK

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

8
15
17

52*

*herav 25 med doktorgrad 

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Totalt 92

Ansatte

Totalt 17

Vitenskapelig artikkel i 
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig foredrag 
og poster
Rapporter

14

2

1

Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

I SINTEF Manufacturing har vi kunder i både vareproduserende industri, samt agri- og matbransjen.                                           Illustrasjon: SINTEF Manufacturing
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MNOK 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat

Brutto driftsinntekter 107 125 128 132 146

Netto driftsinntekter 87 100 100 103 115

Driftsresultat 2 5 -3 2 6

Årsresultat 2 4 -2 1 4

Balanse

Anleggsmidler 8 11 14 13 12

Omløpsmidler 48 47 47 53 73

Sum eiendeler 55 58 60 66 85

Egenkapital 17 18 16 17 21

Gjeld 39 40 45 48 64

Sum egenkapital og gjeld 55 58 60 66 85

Lønnsomhet

Driftsmargin % 2,5 4,9 -2,6 2,1 4,9

Totalrentabilitet % 4,2 8,7 -4,2 3,4 7,6

Egenkapitalrentabilitet % 3,3 8,0 -4,9 7,2 7,0

Likviditet

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -2 13 3 1 2

Likviditetsgrad 1,4 1,5 1,2 1,2 1,1

Soliditet

Egenkapital i % 30,1 31,1 26,2 26,2 24,8

Operativ arbeidskapital 13 15 9 10 9

Finansielle hovedtall
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SINTEF Ocean AS
SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til hav- 
rommet for nasjonal og internasjonal industri innenfor 
markedene maritim, offshore olje og gass, fiskeri og havbruk. 
I tillegg har instituttet et av verdens fremste miljøer innen 

marin miljøteknologi. Vår ambisjon er å videreføre Norges 
ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning 
gjennom å kombinere ledende faglig forskning med å ligge i 
global forkant innen analyse og idéutforming.

8,3 %
23,7 %

8,2 %
47,7 %
12,1 %

NFR grunnbevilgning
NFR prosjektbevilgninger
Offentlig forvaltning
Industri og næringsliv
Internasjonale oppdrag

Totalt 629 MNOK

Finansieringskilder
(% av brutto driftsinntekter) 

31 
30 
33 

238*

*herav 128 med doktorgrad 

Administrativt
Teknisk personell
Ingeniører
Forskere

Totalt 332

Ansatte

180

103

265
136

1

Vitenskapelig artikkel i 
periodika, serie eller antologi
Vitenskapelig foredrag 
og poster
Rapporter
Populærvitenskapelige
artikler og foredrag
Fagbøker, lærebøker m.m.

 

Totalt 685

Publikasjoner 
(inkl. formidling) 

Regjeringen besluttet konseptvalg for Ocean Space Centre i Trondheim i november 2018. Samfunnsmålet er å sikre verdiskaping gjennom konkurransedyktige 
norske havnæringer. Kvalitetssikringen slår fast at satsingen er samfunnsøkonomisk lønnsom, og prosjektet går nå inn i en ny fase med mål om ferdigstilling i 
2025.             Foto: Headspin
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MNOK 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat

Brutto driftsinntekter 332 303 279 602 629

Netto driftsinntekter 285 244 227 465 493

Driftsresultat 21 -31 2 19 18

Årsresultat 19 -29 1 18 19

Balanse

Anleggsmidler 98 97 88 144 185

Omløpsmidler 292 272 262 611 629

Sum eiendeler 390 390 369 756 814

Egenkapital 252 223 223 383 404

Gjeld 138 146 127 373 410

Sum egenkapital og gjeld 390 390 369 756 814

Lønnsomhet

Driftsmargin % 7,4 -12,6 0,8 4,1 3,6

Totalrentabilitet % 2,7 -5,0 3,8 5,5 3,8

Egenkapitalrentabilitet % 3,9 -14,2 1,7 8,4 6,6

Likviditet

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 57 12 41 118 40

Likviditetsgrad 2,1 1,9 2,2 1,7 1,6

Soliditet

Egenkapital i % 64,6 60,4 63,8 50,7 49,6

Operativ arbeidskapital 159 131 141 256 237

Finansielle hovedtall
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Investeringer
Vitenskapelig utstyr og bygninger
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244
227
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493
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