
Avtaler om åpen publisering 
med "de fire store"



Avtaler med overgang til åpen tilgang

Avtalene med de 4 store

• Totalt artikler: 

2019: 2.550  

2020: 3.600

✓Elsevier: 1.850 
✓Wiley: ca 500 - ca 900 
✓Springer: 600+ fra 2020 
✓Taylor & Francis: 200 - 600+ 

Nye avtaler 2020
• Sage
• Cambridge University Press
• American Chemical Society

• Totalt publisering i disse: ca 400

• Ny OA forlagsavtale: Frontiers

• Reforhandles 
• Oxford University Press   



Avtaler i drift – de 4 store forlagene

•Wiley, Elsevier, Taylor & Francis og Springer

✓Publisering
✓Arbeidsflyt
✓Prismodell



Publisering i titler

• Totalt 7.657 titler hvor norske forskere kan publisere 



Publiseringskvoter

• Totalt publiserer vi ca 4.100 artikler hos de 4 største forlagene

• Publiseringskvote i 2020 for disse forlagene er på 3.600 artikler



Publiseringskvote vs antatt publisering



Status 2020 – publisering vs kvote

• Elsevier foreløpig under kvote

• Wiley ligger an til betydelig 
overpublisering

• Springer ser ut til å være ok

• T&F ligger an til publisering over 
kvote
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Publisering under avtalen
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Overgangsavtaler

Lesetilgang Publisering

2019 2024



Utvikling kostnader vs artikler



Elsevier avtalen 2019 - 2020

• Abonnementskostnad 
videreføres

• Åpen publisering av artikler 
inkluderes uten ekstra kostnad

• Artikkelkvoten = 1.850 artikler

• Utgjør ca 90% av total 
publisering i Elseviers tidsskrifter



Wiley avtalen 2019 - 2021

• Lesekostnad reduseres gradvis

• Fra 100% i 2018 til 50% i 2021

• Publiseringskostnad øker gradvis

• Antall åpne artikler øker gradvis

• Åpen publisering ca 100% av 
publisering i 2021



Springer avtalen 2020 - 2022

• Lesekostnad reduseres med 70%

• Utgjør 30% i avtaleperioden

• Kvote = 622 artikler = ca 100% 

• Kvoten øker med 2,5% pr år

• Korridor på 4,6% 
2020 2021 2022

Max 651 668 684

Kvote 622 638 654

Min 593 608 623



Taylor & Francis avtale 2019 - 2022

• Lesekostnad reduseres gradvis

• Fra 100% i 2019 til 29% i 2022

• Artikkelkvote øker gradvis

• Fra 33% i 2019 til 100% i 2022

• Korridor
• 5% overpublisering tillatt
• Ingen kreditering under kvote

• Arkivkostnad fra 2021

2019 2020 2021 2022

200 350 500 649



Overgangsavtaler

Lesetilgang Publisering

2019 2024





Utfordring

10 største forlagene abonnement

• Avtaleverdi ca EUR 20 mill

• Antall publiserte artikler ca
5.000

10 største forlagene publisering

• Avtaleverdi ca EUR 12-15 mill



Utfordring

Biblioteket Institusjonen

Abonnement

APC

Forlag



Utfordring

Abonnementsinntekter

Flere land 
forhandler OA

Andelen OA 
øker i 

tidsskriftene

Land som ikke har fokus 
på OA ønsker redusert 
abonnementskostnad

Inntektene 
reduseres



Internasjonalt samarbeid -
OA202o – the coalition of the willing



Nye avtaler fra 2020

• Sage

• CUP - Cambridge University Press

• ACS – American Chemical Society

• Frontiers



Nye avtaler - kort oppsummert

Sage CUP ACS Frontiers

Lesetilgang 2019 pakke 2020 pakke 2020 pakke Åpen tilgang

Publisering hybrid Ubegrenset Ubegrenset 100% av tidligere N/A

Publisering gull 20% rabatt Ubegrenset Ikke inkludert 10% rabatt

Antall deltakere 31 9 9 27

Arbeidsflyt Under      
etablering

Under 
etablering

Under 
etablering

Etablert

Avtaleperiode 2020 - 2022 2020 - 2022 2020 - 2022 2020 - 2022



Publisering institusjoner – eksempel Wiley


