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Avtale for bruk av
Kratos XPS/UPS instrument
Ved SINTEF / UiO lokalisert i MiNa-lab
for perioden 01.01.2013 til 31.12.2013

SINTEF og UiO har ønsker å legge til rette for en basisvirksomhet innen faststoff-fysikk og –
kjemi, material- og overflatevitenskap med hensyn på metodeutvikling og kunnskapsoppbygging som sikrer optimal utnyttelse av instrumentet.
Partene har utpekt hver sin hovedoperatør. For UiO er Martin F. Sunding operatør. All
kontakt om bruk av instrumentet skal gå gjennom Martin. Kontaktperson må informere om
prosjektnummer og type prosjekt. Dette er nødvendig for riktig prissetting.
Det opprettes en reserveringsliste for fortløpende tilgang til instrumentet. Normalt gis
oppgaver prioritet i henhold til disse reservasjonene. Laboratorieleder kan overstyre
reservasjonene på listen når spesielle forhold foreligger (særskilte oppgaver for eksterne
oppdragsgivere; prøver med kort ”levetid”; visse ekstramålinger i forbindelse med tidligere
leverte analyser, o.lign.).
Eksterne oppdrag kanaliseres normalt sett til SINTEFs operatør, med unntak av tjenester
knyttet til forskningsprosjekter som forutsetter samtidig bruk av spesiell UiO kompetanse.

Styringsgruppen justerer leieprisen årlig pr. 1. januar.
Instrumentleie pr. 1.1.2011
All bruk av XPS/UPS instrumentene utløser instrumentleie.
Industrifinansierte prosjekter, BIP:
KMB, Forskerprosjekter, SIP, SUP, EU-prosj (inkl. tilhørende PhD, postdoc):
Egenfinansierte PhD, postdoc og andre prosjekter ved andre forskningsinstitusjoner:
Egenfinansierte PhD, postdoc og andre prosjekter
ved avtalepartnerne og NTNU-Inst. For elektronikk og telekommuniaksjon:
Egenfinansierte PhD, postdoc og andre prosjekter ved UiO og NTNU for øvrig:

Rabatt ved bruk utenfor ordinær arbeidstid1:

1

50 %

Ordinær arbeidstid defineres som tiden mellom 0900 og 1700 på hverdager.

800 kr/t
400 kr/t
350 kr/t
200 kr/t
300 kr/t

Operatørpriser pr. 1.1.2013
Alle prosjekter som ikke medbringer egen sertifisert operatør betaler kostnader til operatør.
Industrifinansierte 2 prosjekter, BIP6:
KMB6, Forskerprosjekt, SIP, SUP, SEP:
EU- prosjekter:

1560 kr/t
870 kr/t 3
må avtales spesielt

PhD, postdoc og tilsvarende prosjekter (inkl. PhD og postdoc tilknyttet eksterne prosjekter) 4:
Fra andre forskningsinstitusjoner
400 kr/t
Fra avtalepartnerne og NTNU-Inst. For elektronikk og telekommuniaksjon:
200 kr/t
Fra UiO og NTNU for øvrig:
300 kr/t
Ved bruk av SINTEFs operatør uansett tilhørighet
870 kr/t
For tilgang som ikke medfører bruk av UiOs eller SINTEFs operatører, betales en minimumsavgift
som reguleres separat av UiO.
Prosjekt (evt tiltak) som skal belastes: ………………………………
Navn på bestiller/bruker:

…………………………………………
…………………………………………

Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, og hver av partene får 1 eksemplar hver.

Sted og dato:

For Kunden

For Leverandøren

………………………………………
NN
Prosjektansvarlig

…………………………………………….
Line Altern Halvorsen Valbø
Kontorsjef Ki

2

Kanaliseres normalt sett til SINTEFs operatør.
For å unngå misbruk må prosjekttype dokumenteres for å utløse denne prisen
4
Kanaliseres normalt sett til UiOs operatør.
3

Kontrakt vedrørende XX firmas tilgang på XPS ved UiO, 2011
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