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Virksomhetsidé
Transportøkonomisk institutt er en ideell stiftelse som skal 
utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskape-
lig kvalitet og praktisk anvendelse. 

Kjerneverdier 
Instituttets virksomhet bygger på følgende kjerneverdier:

Uavhengighet•	
Etterrettelighet •	
Fellesskap •	

Verken oppdragsgivere eller andre interessegrupper kan styre 
konklusjonene i TØIs arbeider. Konklusjonene følger av den 
analysen som blir gjort og den kunnskap som framkommer 
gjennom prosjektet. 
TØIs rapporter og resultater er som hovedregel offentlige. 
Både metode og resultater kan etterprøves. 
TØI er ett institutt. Forskerne arbeider sammen og deler 
kunnskap og kompetanse på tvers av faggrensene. 

CIENS
Transportøkonomisk institutt har siden oktober 2006 vært 
samlokalisert med sju andre forskningsinstitutter i forsknings-

parken på Blindern i Oslo. Sammen utgjør forskningsinstitut-
tene CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn. Senterets 
mål er å bli et ledende nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt 
for tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn. Mer 
informasjon: www.CIENS.no

Stiftelsens vedtekter
1. TØI skal fungere som et nasjonalt senter for samferd-

selsforskning med ansvar for å drive og fremme denne 
forsk ningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.

2. TØI skal formidle informasjon om forskningsresultater og 
bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i sam-
funnet gjennom samarbeid med brukerne.

3. TØI skal arbeide for en høy samferdselsfaglig kompe-
tanse og en hensiktsmessig utnyttelse av de samlede 
forskningsressurser innen samferdsel gjennom samar-
beid med andre forskningsinstitusjoner og undervisnings-
steder.

4 TØI skal gi medarbeiderne muligheter for faglig utvikling 
og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor 
stiftelsen.
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Transportøkonomisk institutt (TØI) er organisert 
som stiftelse og har som virksomhetsidé å utvikle 
og formidle kunnskap om samferdsel med viten-
skapelig kvalitet og praktisk anvendelse. 

Instituttet har lokaler i Forskningsparken på Blindern og er en 
del av CIENS-grupperingen – en samlokalisering av åtte 
selvstendige institutt og én assosiert partner, der ambisjonen 
er å trekke fordeler av et nærmere samarbeid mellom 
tematisk orienterte institutt, både samfunns- og naturviten-
skapelige. Akronymet CIENS uttales som det engelske ordet 
science og står for Oslo Centre for Interdisciplinary Environ-
mental and Social Research, på norsk Forskningssenter for 
miljø og samfunn (se www.ciens.no).

Instituttet utførte i 2008 58,8 forskerårsverk. Omsetningen var 
på kr 82 103 261 inkludert basisbevilgningen. Med bakgrunn i 
verditap på instituttets finansielle plasseringer og tap på 
enkelte EU-prosjekt ble totalresultatet i 2008 et underskudd på 
kr 7 746 615. Driften gikk med et underskudd på kr 2 807 914. 

Utvalgte høydepunkt 
Transportøkonomisk institutt har, i et «joint venture» med 
Dovre Group AS, inngått rammeavtale med Finansdeparte-
mentet om såkalte KS1- og KS2-evalueringer – konseptval-
gutredninger på overordnet eller mer detaljert nivå. Hensik-
ten er å kvalitetssikre grunnlaget for store samferdsels-
investeringer. 

I juli 2008 la TØI og Dovre fram sin KS1-evaluering av Oslo-
pakke 3. Denne utgjør en viktig del av grunnlaget for St. meld 
nr 17 (2008–2009) Om Oslopakke 3 trinn 2, som ble lagt fram 
13. mars 2009.

En fant vesentlige mangler ved behovsanalysen, det overord-
nete strategi dokumentet og det overordnete kravdokumentet. 
Dokumentene inneholder for mange mål, og målene har 
innebygde motsetninger, slik at de samlet neppe kan realise-
res. Beslutningsgrunnlaget mangler sentrale prioriteringer. 
Ingen av de skisserte konseptene i Oslopakke 3 synes sam-
funnsøkonomisk lønnsomme, når forventet kostnadsvekst for 
tiltakene legges til grunn. De oppfyller heller ikke vedtatte 
klimamål. Men analysene viser at virkemidler som vegprising 
og parkeringsrestriksjoner gir gunstige effekter. 

Rapporten anbefaler derfor at videre planlegging ikke uteluk-
ker bruk av disse virkemidlene. Videre anbefaler rapporten at 
Oslopakke 3 ikke besluttes med utgangspunkt i de to detaljerte 
tiltakslistene som er beskrevet i konseptvalgutredningen, men 
snarere som en prosjektportefølje bestående av investeringer 
og prisvirkemidler, hvor tiltakene i porteføljen revideres i løpet 
av gjennomføringen, forslagsvis hvert fjerde år. 

Den første systematiske studien av innvandreres trafikkulyk-
kesrisiko i Norge viser at innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og 
Mellom-Amerika og Øst-Europa har betydelig høyere ulykkes-
risiko enn norskfødte sjåfører. Særlig høy risiko har menn fra 
Midt-Østen og Afrika. Den forhøyede risikoen gjelder stort sett 
i alle aldersgrupper. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med 
NTNU og VTI i Sverige, på oppdrag for Statens vegvesen. Data 
er innhentet fra ulykkesstatistikk, ved hjelp av fokusgrupper, 
samt gjennom en omfattende spørreundersøkelse.

TØI har også analysert virkninger av Lofoten fastlandsforbin-
delse (Lofast) omkring ett år etter at vegen ble åpnet 1. 
desember 2007. Lofast-forbindelsen gjør at reisende som skal 
til Lofoten ikke lenger trenger å kjøre via Vesterålen. Kjøreti-
den fra Svolvær til Evenes lufthavn er nå snaut 2 timer, 
omtrent 1,5 time kortere enn før. Lofast har gitt betydelige 
reisetidsbesparelser særlig mot nordlige og østlige destinasjo-
ner. Dette har ført til at biltrafikken til og fra Lofoten økte med 
46 prosent. Antall overnattinger fra turister har også økt 
betydelig ifølge TØIs rapport.

TØIs program for kollektivtransport og transportpolitikk har i 
løpet av 2008 avstedkommet en rekke publikasjoner om 
effekter av konkurranseutsetting og fristilling. Ett hovedfunn 
er at en ved bruk av anbud har oppnådd kostnadsbesparelser 
uten at sjåførenes lønns- og arbeidsbetingelser er vesentlig 
svekket – og uten vesentlig økning i administrasjonskostnader. 
Fristilling og bruk av anbud medfører imidlertid nye samord-
ningsutfordringer og kompetansekrav for den offentlige 
forvaltningen. 

Én av TØIs medarbeidere har i løpet av 2008 avlagt doktorgrad. 
Jardar Andersen disputerte den 5. mars 2008 til PhD-graden 
ved NTNU med avhandlingen «New service network design 
models for intermodal freight transportation».

Utfordringer
Styret ser med økende bekymring på utviklingen i rammevil-
kårene for anvendt forskning i Norge. Mens en i våre nabo-
land utnytter EU-traktatens hjemmel for å unnta forsknings-
virksomhet fra kravet om anbudskonkurranse, og på den 
måten er i stand til å bygge vekstkraftige sentra og program-
mer med god kontinuitet, må norske forskningsmiljø bruke 
en økende andel av sin tid til søknadsskriving og anbud. 
Transaksjonskostnadene knyttet til anvendt forskning i Norge 
er kommet opp på et uakseptabelt høyt nivå. Dette påvirker 
effektivitet, arbeidsmiljø og ideskaping i forskningsmiljøene 
negativt. 

Styret ser det som viktig for TØI å delta i det internasjonale 
oppdragsmarkedet, især EUs rammeprogrammer. Men 
EU-prosjektene gir, med de vilkår Kommisjonen gjør gjelden-
de, stadig høyere økonomisk risiko. Særlig problematisk er det 
at de finansielle retningslinjene ikke er forutsigbare på 
kontraktsinngåelsestidspunktet. Et annet stort problem er at 
EU bare dekker en del av kostnaden og synes å forutsette at 
instituttene har store grunnbevilgninger som dekker alle faste 
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kostnader. Dette er ikke tilfelle for norske institutt, som 
dermed får stadig større problem med å delta på lik linje med 
europeiske partnere. 

En tredje utfordring som nå møter forskningsinstituttene, er 
offentlige oppdragsgiveres stadige krav om at instituttet skal 
overdra opphavs- og eiendomsretten. For seriøse forsknings-
institutt er slike klausuler uakseptable. Det er vanskelig å 
forstå hvordan det offentlige kan forsvare en praksis der 
oppdragsgiver skal avgjøre om resultater kan publiseres, og 
om instituttene kan bygge på forskningsresultatene i deres 
videre arbeid. Ved å frasi seg opphavs- og eiendomsretten gir 
instituttene oppdragsgiveren anledning til å sensurere eller på 
annen måte redigere resultatene. Samfunnet er ikke tjent med 
et regime der forskere eller konsulenter med lav integritet i 
praksis oppnår et konkurranse fortrinn, ved at de godtar å gi 
avkall på opphavs- og eiendomsretten. 

Styret forventer at Kunnskapsdepartementet og Forskningsrå-
det engasjerer seg i denne type prinsipielle spørsmål og 
betoner den etiske betydningen av visse allment anerkjente 
prinsipper for vitenskapelig produksjon og formidling, når 
disse synes å komme under press.

Styret noterer med beklagelse at søknaden om TEMPO 
Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), som TØI hadde 
utarbeidet i samarbeid med CICERO og 22 andre forsknings- 
og brukerpartnere, ikke fikk bevilgning. Etter styrets syn er 
forskningsinnsatsen på miljøområdet i overdreven grad rettet 
inn mot teknologisk innovasjon i snever forstand, mens det 
viktige spørsmålet om iverksetting i samfunnet i liten grad blir 
berørt. Det kan se ut til at TEMPO-søknaden, med sitt sam-

funnsvitenskapelige innhold, til tross for sterke anbefalinger 
fra fagpanelet, har stilt med handikapp i konkurransen med 
teknologisk orienterte søknader. Det er grunn til å stille 
spørsmål om det er hensiktsmessig å la samfunnsvitenskape-
lige og teknologiske prosjekter konkurrere på samme arena. 

Vitenskapelig rapportering, formidling og 
brukerkontakt
I 2007 publiserte TØIs medarbeidere 23 artikler i internasjo-
nale og norske tidsskrifter med fagfellevurdering. Forskerne 
har også bidratt til konferanserapporter, fagbøker og lære-
bøker. 

TØIs forskere deltar aktivt på internasjonale forskningskonfe-
ranser og seminarer og holdt 50 presentasjoner ved slike 
anledninger i 2008. Mange av TØIs ansatte innehar også 
redaktørverv i fag tidskrifter. 

I 2008 ble det produsert 61 TØI-rapporter. I tillegg har forsker-
ne deltatt i utarbeidelsen av et betydelig antall forskningsrap-
porter som ikke inngår i TØIs serie. TØIs rapporter er tilgjen-
gelige på instituttets hjemmeside på Internett. TØI legger vekt 
på aktiv og effektiv formidling. 

Trafikksikkerhetshåndboka og Miljøhåndboka er spesielt 
tilrettelagt for Internett med gode søkemuligheter. De er gratis 
tilgjengelig fra TØIs hjemmeside. Trafikksikkerhets håndboka 
er nå oversatt til engelsk, spansk, russisk og finsk og blir i 
økende grad brukt som referanseverk over hele verden. 

Foran: 
Direktør Olav Gunleiksrud 
(styrets leder), 
Bak: 
Ass. avdelingsleder 
Aslak Fyhri (ansattes 
representant), 
direktør Sigurd Larsen, 
professor Kurt Petersen, 
forsker Tora Skodvin, 
etatsdirektør Anita Skauge, 
forskningsleder Hanne 
Samstad (ansattes 
representant). 
Professor Gunn Elisabeth 
Birkeland (styrets 
nestleder) var ikke til stede 
da bildet ble tatt. 
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Tidsskriftet Samferdsel er et viktig medium for å formidle 
forsknings resultater til brukerne, så vel fra TØI som fra andre 
forskningsinstitusjoner. Bladet bringer aktuelle reportasjer fra 
samferdsels sektoren og bidrar til god kom munikasjon mellom 
brukerne og forskningsmiljøene. Bladet eies av TØI og 
Vegdirektoratet og redigeres etter redaktørplakaten. 

Biblioteket ved TØI er også en viktig brukerkontakt, ikke minst 
overfor studenter som er interessert i transportområdet. 
Biblioteket magasinerer og organiserer skriftlig kunnskap og 
har en viktig gjenfinnings- og dokumentasjonsfunksjon. 

Forskerne ved instituttet har vært aktive formidlere i 2008 ved 
å holde over 150 foredrag for brukermiljøene. Tall fra Retriever 
viser at TØI var referert i ca 3800 oppslag i ulike aviser, 
etermedier eller på medienes internettsider i 2008. Vel 700 av 
artiklene var i papiraviser. TØI er i gjennomsnitt referert til i 
Aftenpostens morgen- eller aftenutgaven 1,5 ganger pr uke og 
i Bergens Tidende én gang pr uke. 

Basisbevilgningen
TØIs muligheter til å ivareta og utvikle rollen som et vitenska-
pelig forsknings institutt er avhengig av basisfinansieringen 
som gis via Norges forskningsråd. Basisbevilgningen gir 
avgjørende bidrag til kompetanseheving gjennom doktorgrads-
arbeid, internasjonal publisering, kvalitetssikring og utvikling 
av det teoretiske og metodiske grunnlaget for våre kjerneom-
råder. Andre viktige aktiviteter er nett verksbygg ing og veiled-
ning, foredragsvirksomhet og andre typer formidling, under-
visning og sensor-/opponentoppgaver ved universitet og 
høyskoler i inn- og utland. Samlet sett legger dette grunnlaget 
for faglig kvalitet på oppdragsforsk ningen og gir muligheter 
for internasjonale oppdrag, spesielt innenfor EUs rammepro-
grammer. 

Med kr 8 650 000 i grunnbevilgning og kr 4 850 000 til strate-
giske instituttprogram (SIP) utgjorde basisbevilgningen i 2008 
16,4 prosent av TØIs inntekter inkludert direkte prosjektutlegg, 
eller 19,3 % av inntektene når en holder direkte utlegg 
utenom. 

Overgangen til en mer resultatbasert basisbevilgnings ordning 
har medført at TØI i 2009 har fått økt sin basisbevilgning med 
ca 2 mill kr utover verdijustert basisbevilgning. Det er særlig 
kriteriene internasjonal aktivitet, anvendte prosjekter og antall 
doktorgrader som har slått positivt ut for TØI. 

Instituttet tilhører fra og med 2009 miljøforskningsarenaen i 
Forskningsrådets system, mens en tidligere var en del av den 
samfunnsvitenskapelige konkurransearenaen. Miljø forsk-
nings are naen gir bedre anledning til strategiske satsinger i 
samråd med instituttets viktigste oppdragsgivere. Styret anser 
det som viktig å opprettholde og videreutvikle denne sektorori-
enteringen, da den bidrar til å sikre relevansen i instituttets 
forskningsvirksomhet. 

Arbeidsmiljø, likestilling og ulykker
TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2008, men det 
ble registrert ett alvorlig ulykkestilløp. Instituttet har ikke 
aktivitet som forurenser det ytre miljøet. Instituttet hadde 88 
ansatte ved utgangen av 2008. Sykefraværet i 2008 var totalt på 
5,4 % mot 4,8 % i 2007. Langtidssykefraværet utgjorde 3,1 
prosentpoeng i 2008. 

Instituttet legger vekt på likestilling og tilstreber god balanse 
mellom kjønnene på alle områder og nivå. Ledergruppen 
bestod ved utgangen av 2008 av to kvinner og fem menn. 
Forsknings lederne bestod av fire kvinner og sju menn. Omlag 
1/3 av forskerne var kvinner i 2008. Cirka 1/3 av forskerne er 
forsker I og/eller har doktorgrad.

Instituttet legger opp til fleksible arbeidsformer, som særlig er 
til nytte for medarbeidere med spesielle behov. Instituttet 
tilbyr ergonomiske og psykososiale tjenester til sine ansatte. 

Økonomi, oppdragsinngang og kapasitet
Den samlede omsetningen i 2008 var på kr 82 103 261. Det 
samlede underskuddet for 2008 ble kr 7 746 615, mens en i 
2007 hadde et overskudd på kr 5 041 196. Instituttets driftsre-
sultat for 2008 ble på minus kr 2 807 914, mot minus kr 
1 452 278 i 2007. Netto finansposter utgjorde i 2008 minus kr 
4 938 700, mot pluss kr 1 542 711 i 2007. 

Hovedgrunnen til driftsunderskuddet er tap på prosjekt under 
EUs rammeprogram. 

Årsberetning 2008 forts.
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Styret og ledelsen legger følgende til grunn for den finansielle 
risikoen: En økende andel av inntektene fra utlandet, spesielt 
EU, gjør at TØI har en betydelig valutarisiko. Instituttet har ikke 
inngått avtaler eller tatt opp lån i utlandet for å motvirke 
valuta risikoen. Instituttet har ikke lån, men har betydelige 
midler plassert og er således eksponert for endringer i renter 
og avkastning.

Kredittrisikoen er lav, da instituttet i stor grad har det offent-
lige som kunde og det historisk sett har vært lite tap på 
fordringer.

Styret er kjent med at enkelte forskningsinstitutter er pålagt å 
sende inn selvangivelse. Transportøkonomisk institutt har så 
langt ikke mottatt et slikt pålegg. Det er ikke foretatt avsetnin-
ger for mulig skatteforpliktelse.

Instituttet har en god soliditet og likviditet. I samsvar med 
regnskapsloven § 3–3a bekreftes det at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. Stiftelsen er i sunn økonomisk og 
finansiell stilling og har en egenkapitalandel på 61 %.

Kapasitetsmålet for 2008 var 60 forskerårsverk, mens det 
realiserte omfanget ble 58,8 årsverk. 7 forskere sluttet i 2008. 
6 nye forskere ble tilsatt. 

Instituttet fikk nye prosjekter for 77,8 mill kr. Forskningsrådet 
stod for 37 % av dette, inkludert basisfinansieringen på 13,5 
mill kr. Vegdirektoratet var den største oppdragsgiveren i 2008 
og stod for 17 % av inntektene. Samferdselsdepartementet 
stod for ytterligere 5 % av inntektene. 17% av inntektene skrev 
seg fra internasjonal aktivitet, hovedsaklig EU-prosjekter. 

Styret og ledelsen er svært tilfreds med det gode gjennomsla-
get instituttet har hatt i EUs rammeprogrammer for forskning, 
men er urolig for den økonomiske usikkerhet og uforutsigbar-
het som knytter seg til EU-prosjektene. Dels dreier det seg om 
svært forsinkede utbetalinger, hvilket legger press på institut-
tets likviditet, dels om stadig skiftende retningslinjer for 
kostnadsberegning og fakturering. Et tredje problem er at det 
ofte er vanskelig å reise nasjonal finansiering til prosjektene, 
hvilket innebærer at TØI må yte tilskudd for egen regning. 

Styret og ledelsen vurderer tapene knyttet til EU-prosjekt som 
lite tilfredsstillende, men noterer at instituttet for øvrig har en 
sunn og god prosjektøkonomi. 

Instituttet har, i likhet med mange investorer, i 2008 måttet 
nedskrive verdien av sine finansielle plasseringer, uten at 
dette har rokket ved instituttets sunne finansielle balanse. 
Instituttets plasseringer er gjort i henhold til en langsiktig 
strategi, og styret noterer med tilfredshet at verditapet på 
instituttets plasseringer er mindre enn det alminnelige fallet i 
aksjeverdier. Styret og ledelsen vil i samråd med instituttets 
finansforvalter løpende vurdere hvorvidt utviklingen i finans-
markedene tilsier endringer i instituttets plasseringsstrategi 
eller praktiseringen av denne. 

Organisering og daglig ledelse
TØIs instituttsjef i 2008 har vært Lasse Fridstrøm. Assisterende 
instituttsjef Sønneve Ølnes har ledet Ressursavdelingen, som 
ivaretar økonomistyring, personalpolitikk og de øvrige admi-
nistrative funksjonene ved instituttet. Marika Kolbenstvedt har 
ledet Avdeling for sikkerhet og miljø, Kjell Werner Johansen 
har ledet Avdeling for økonomi og logistikk, Arvid Strand har 
ledet Avdeling for organisering og iverksetting, og Jon Martin 
Denstadli har ledet Avdeling for kommunikasjon og tilgjenge-
lighet. 

Instituttets årsrapport for 2008, med årsberetning, er tilgjen-
gelig på TØIs hjemmeside www.toi.no.

Styret 
TØIs styre har i 2008 hatt fire møter. Styret har hatt følgende 
sammensetning: 
Direktør Olav Gunleiksrud (styrets leder)
Professor Gunn Elisabeth Birkeland (styrets nestleder)
Ass avdelingsleder Aslak Fyhri (ansattes representant)
Direktør Sigurd Larsen
Professor Kurt Petersen
Forskningsleder Hanne Samstad (ansattes representant)
Etatsdirektør Anita Skauge
Forsker Tora Skodvin

Styret og ledelsen vil takke alle medarbeidere ved TØI for 
arbeidsinnsatsen gjennom 2008. Instituttet har en svært 
kompetent og produktiv stab av medarbeidere, som sikrer 
instituttet sterke faglige resultater og et godt renommé.

FOTO: 
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Regnskap og økonomi
Årsresultatet for TØI i 2008 ble minus7,7 millioner 
kroner. Driftsresultatet var på minus 2,8 millioner 
kroner og ordinære finanskostnader minus 4,9 
millioner kroner. Omsetningen ble 82,1 millioner 
kroner. Personalkostnadene utgjør 85 prosent av 
totalkostnadene (utenom direkte utlegg).

TØI eier, direkte og indirekte, deler av bygget vi er lokalisert i 
og har rammeavtale for leie fram til 2020. Totalt eier TØI 27,7 
prosent av CIENS eiendom ks/as. CIENS eiendom leier ut 
bygget til Forskningsparken as som framleier videre til 
forskningsmiljøene i CIENS. 

Totalt fikk TØI inn nye oppdrag for 77,8 millioner kroner pluss 
1,2 millioner kroner i inntekter på bladet Samferdsel og salg 
av publikasjoner. Oppdragsinngangen var dermed noe mindre, 
4,3 millioner kroner, enn omsetningen, noe som betyr at vi har 
tæret på vår oppdragsreserve. 

Prosjektinngangen utover året 2008 var god, og noenlunde 
jevnt fordelt på instituttets ulike forskningsområder. Det gjorde 
at TØI i stor grad var i stand til å utnytte hele forskerkapasite-
ten. Samtlige fire avdelinger kunne gjennomføre sin aktivitet 
innenfor budsjetterte rammer.

Driftsresultatet var i henhold til budsjettet. Men skjult i dette 
resultatet er ekstra kostnader på EU-prosjekter på 2,4 mill kr. 
I tillegg er det brukt tidligere avsetninger til dette formålet på 
2,5 milloner kroner. Totalt har TØI også bidratt med ca 2 
millioner kroner i akkvisisjonskostnader på EU-aktivitet. Ca 
6,9 millioner kroner i interne bidrag/tap på en EU-omsetning 
på 10 millioner kroner er ikke økonomisk forsvarlig og 
instituttet må ha sikrere rammer for aktiviteten framover 
dersom vi fortsatt skal være tungt inne på EUs rammepro-
gram.

Et negativt totalresultat skyldes store avvik fra budsjetterte 
finansinntekter. Denne består av to hovedkomponenter: 
avkastning fra plassering i bygget og avkastning fra plassering 
i fond (aksje- og hedgefond).
 
TØI har hatt en utbetaling fra bygget (CIENS ks/as) på 2,7 
millioner kroner. Dersom vi mener at verdien av bygget ikke er 
forringet i løpet av året, kan 2,7 millioner kroner betraktes 
som inntekt. En bruksverdivurdering av bygget gir en totalverdi 
på 340 millioner kroner og verdi på egenkapitalen på 125 

millioner kroner. Med TØIs direkte andel av bygget på 26 
prosent, gir dette en verdi på plasseringene på 32,5 millioner 
kroner, som er over bokført verdi. TØI har likevel valgt å 
nedskrive kapitalplasseringen med utbetalt beløp, slik 
anbefalingen fra CIENS ks har vært.

TØI hadde ved inngangen til 2008 21,0 millioner kroner i 
aksje- og hedgefond. Verdien av disse plasseringene var 
redusert til 15,1 mill kr ved utgangen av året; en nedgang på 
5,9 millioner kroner eller 28 prosent. 

Aktiviteten overfor Forskningsrådet er spesielt viktig for TØI. 
Ikke minst gjelder dette basisbevilgningen, definert som 
summen av grunnbevilgningen og de strategiske instituttpro-
grammene (SIP). For 2008 var grunnbevilgningen på 8,65 
millioner kroner og 10,6 prosent av den totale aktiviteten på 
TØI (12 prosent uten direkte utlegg). SIP utgjorde 4,85 millio-
ner kroner, samme nominelle nivå som de tre foregående år, 
og dette var 5,9 prosent av totalomsetningen (6,9 prosent uten 
direkte utlegg). Aktiviteten på programmer i Forskningsrådet 
samt tilskudd til EU-prosjekter i 2008 var 15,1 millioner 
kroner. Til sammen har TØI 36,8 prosent av sin aktivitet fra 
Forskningsrådet. 

Viktige oppdragsgivere innenfor offentlig forvaltning er først og 
fremst Vegdirektoratet/Statens vegvesen (17 prosent) og 
Samferdselsdepartementet (6 prosent). Sammen med Fors-
kningsrådet utgjør aktivitet fra disse tre omlag 60 prosent av 
TØIs totalaktivitet. 

TØI hadde også i 2008 en stor internasjonal aktivitet, ca 
21 prosent av omsetningen. Av 13,1 millioner kroner fra 
internasjonale oppdragsgivere kom 10,0 millioner kroner fra 
EU, hovedsakelig 6. rammeprogram, og 3,1 millioner kroner i 
nordiske midler, hovedsakelig prosjekter for Vägverket, 
VINNOVA og BISEK i Sverige. 

Overfinansieringen av pensjonsforpliktelsen økte ytterligere 
med 1,3 millioner kroner i løpet av 2008 og utgjør nå 8,3 
millioner kroner. Når pensjonspremien er høyere enn aktuar-
beregningen for framtidige forpliktelser, øker presset på 
likviditeten. 

TØI hadde ved utgangen av 2008 forskuddsfakturert 14,5 
millioner kroner. Med relativt stor forskuddsfakturering, som 
bokføres som kortsiktig gjeld, vil arbeidskapitalen være lavere 
enn uten forskuddsfakturering. Forskuddsfakturering sikrer 
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imidlertid aktivitet på begynnelsen av året og er således heller 
et positivt trekk enn et likviditetsproblem, som lav arbeidska-
pital ellers kan være et tegn på. Arbeidskapitalen ved utgangen 
av 2008 var 15,5 millioner kroner eller 18 prosent av budsjet-
tert omsetning for 2009.

Egenkapitalen på TØI pr 31.12.2008 var 54,7 millioner kroner, 
som utgjorde 61 prosent av totalkapitalen.

Pr 31.12.2008 hadde TØI 16,8 millioner kroner i plasserte 
midler i pengemarkeds-, hedge- og aksjefond, 24,6 millioner i 
andeler og aksjer i CIENS eiendom ks/as og 8,3 millioner 
kroner i overfinansiert pensjonsforpliktelse. Plasseringer i 
utenlandske aksjefond (11,0 mill kr) demper valutarisikoen ved 
internasjonale prosjekter.

Instituttet har utviklet gode styringsparametere for å følge 
utviklingen av økonomien gjennom året, slik at korrigerende 
tiltak kan iverksettes raskt. Instidata nyttes som det viktigste 
økonomistyringssystemet. Det er imidlertid en utfordring for 
instituttet å forbedre prosjektstyringen gjennom bedre 
planlegging og oppfølging med hensyn til så vel økonomiske 
rammer som faglig framdrift.
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Utdrag fra regnskapet. 1000 kr

Resultatregnskap 2008 2007

prosjektinntekter 67 216 63 024

Basisbevilgning 13 500 13 300

andre inntekter 1 387 1 305

Sum driftsinntekter 82 103 77 629

Direkte utlegg prosjekter 12 289 9 379

personalkostnader 59 944 55 837

Drift av lokaler 4 529 4 792

andre driftskostnader 6 079 6 446

ordinære avskrivninger 2 053 2 126

tapsavsetninger 18 501

Sum driftskostnader 84 911 79 081

Driftsresultat – 2 808 – 1 452

Netto finans  – 4 939 1 543

Ekstraordinære inntekter 0 4 951

Resultat – 7 747 5 041

Balanse pr 31.12 2008 2007

Varige driftsmidler 6 159 6 000

Finansielle anleggsmidler 33 818 37 043

prosjekter i arbeid 10 189 9 801

omløpsmidler 40 008 46 467

Sum eiendeler 90 175 99 311

Grunnkapital 30 000 30 000

Øvrig egenkapital  24 703 32 450

Langsiktig gjeld 814 896

Kortsiktig gjeld 34 657 35 965

Sum gjeld og egenkapital 90 175 99 311
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Ansatte per 31.12.08

Nasjonal transportplan 
2010–2019 (NTP) er nå 

framlagt. I de neste ti år skal vi 
bruke 322 milliarder kr på 
utbygging av veger og jern-
baner. 

Jeg merker meg at Regjeringen 
i et eget kapittel fastholder 
betydningen av et forsknings-
basert kunnskapsgrunnlag for 
politikken. Jeg er særlig glad 
for påpekningen av at det vil 
være en hovedoppgave «å 
utvikle bedre kunnskap om hvilke tiltak som best bidrar til å 
redusere utslippene og hvordan man kan bidra til å fremme 
de prosessene som gjør at tiltakene kan settes i verk». 

Særlig stort er behovet for kunnskap om hvordan investerin-
gene kan bidra til en mer bærekraftig transportsektor. 
Hjelper det å bygge jernbane? Eller ladestasjoner for 
el-biler? Eller firefelts motorveger? Hva vet vi egentlig om 
dette? 

Klimaforliket har fastsatt ambisiøse mål. Det er trolig et 
nødvendig første skritt, men fører i seg selv ikke til et gram 
mindre CO2-utslipp. Det er virkemidlene som virker! 

Men hvilke virkemidler virker best? Hvilke virker ikke i det 
hele tatt? Dette er forskbare, faglige spørsmål, som kan 
besvares gjennom en samordnet, tverrfaglig innsats fra 
teknologer, økonomer og andre samfunnsvitere. Hvor er 
planene for og ressursene til denne innsatsen? Burde ikke 
dette inngå i Nasjonal transportplan? Burde det ikke være en 
vesentlig del av forskningen på miljøvennlig energi? Hvilke 
langsiktige rammevilkår må til for at forskningen skal gi den 
kunnskapen som trengs? 

Kontrasten er påfallende mellom den beskjedne vekt en i 
Norge legger på kunnskapsutvikling om miljøvennlig 
samferdsel, og det sterke fokus som rettes mot de samme 
temaene i våre nærmeste naboland og i Europa mer gene-
relt. Jeg registrerer med en viss misunnelse at samferdsel 
er et viktig tema i de andre nordiske lands strategiske 
forskningssatsinger, og at svenske og danske transportfor-
skere har rammevilkår som tillater dem å gjøre seg sterkt 
gjeldende på den internasjonale forskningsfronten. I Norge 
er de beste forskerne henvist til å bruke store deler av sin 
tid på søknader og anbud. 

Norge trenger en omfattende nasjonal transportforsknings-
plan med langsiktige bevilgninger og stipendordninger.

INSTIUTTSJEF
Fridstrøm Lasse Siviløkonom

MEARBEIDERE I STAB
Abelvik Astrid

*Dahl Flemming Journalist Vikar

Wormnes Are Journalist Redaktør i Samferdsel

Aas Harald Statsviter Kommunikasjonsleder

KOMMUNIKASJON OG TILGJENGELIGHET
Denstadli Jon Martin Siviløkonom hae Avdelingsleder

Dybedal Petter Samfunnsøkonom Forskningsleder

Ekstrøm Tove Killingmoe

Engebretsen Øystein Samfunnsgeograf

*Farstad Eivind Siviløkonom

Gjerdåker Anne Samfunnsgeograf

Gripsrud Mattias Medieviter

Grue Berit Ingeniør

Haukeland Jan Vidar Sosiolog

Hjorthol Randi Sosiolog Forskningsleder

Jacobsen Jens Kr. Steen Sosiolog

Lian Jon Inge Samfunnsgeograf Forskningsleder

Nenseth Vibeke Sosiolog Forskningsleder

Rideng Arne Samfunnsgeograf

Rønnevik Joachim Samfunnsgeograf

Vågane Liva Samfunnsgeograf

ORGANISERING OG IVERKSETTING
Fearnley Nils Transportøkonom

Hanssen Jan Usterud Sivilingeniør

Hoff Annelene Holden Samfunnsgeograf

*Jansen Alf-Inge Statsviter

Larsen Odd I Samfunnsøkonom

Lauridsen Henning Sivilingeniør Forskningsleder

Leiren Merethe Dotterud Statsviter

*Loftsgarden Tanja Sivilingeniør

Longva Frode Sosiolog
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Lasse Fridstrøm

Ingeniører 13

Sosiologer 11

Økonomer 22

Statsvitere 9

Geografer 9

Psykologer 8

Andre 5

Instituttsjefen  
har ordet
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Nielsen Gustav Sivilingeniør Forskningsleder

Næss Petter Arkitekt

Olsen Silvia J. Statsviter

Osland Oddgeir Sosiolog Forskningsleder

Skollerud Kåre H. Sosiolog

Strand Arvid Sivilingeniør Avdelingsleder

Tennøy Aud Sivilingeniør

RESSURSAVDELING
Hansson Lars

Jacobsen Linda Siviløkonom

Johansen Svein

Kjelstrup Lisbeth

Lien Tore Gunnar

Nørgaard Ulla

Refstie Espen Siviløkonom

Skogli Arne Ingeniør

Strømmen Anne-Lise

Wettergreen Unni

Ølnes Sønneve Siviløkonom Ass. instituttsjef

SIKKERHET OG MILJØ
*Akhtar Juned Sivilingeniør

Amundsen Astrid Helene Geograf

Assum Terje Sosiolog

Backer-Grøndahl Agathe Psykolog

Bjørnskau Torkel Statsviter Forskningsleder

Elvebakk Beate Filosof

Elvik Rune Statsviter Forskningsleder

Erke Alena Dr i samfunnsvitenskap 

Fyhri Aslak Miljøpsykolog

Hagman Rolf Sivilingeniør

Klæboe Ronny Psykolog

Kolbenstvedt Marika Sosiolog Avdelingsleder

*Meyer Sunniva Frislid Statsviter

Nordbakke Susanne Sosiolog

Phillips Ross Psykolog

Rømming Trude Christin

Sagberg Fridulv Psykolog Forskningsleder

Sørensen Michael Sivilingeniør

Ulleberg Pål Psykolog

Veisten Knut Samfunnsøkonom

Vaa Truls Psykolog

ØKONOMI OG LOGISTIKK
Andersen Jardar Sivilingeniør

Askildsen Thorkel Christie Samfunnsgeograf

Bai Yu Siviløkonom

Dahl Geir Professor i matematikk

Eidhammer Olav Samfunnsøkonom

Eriksen Knut Sandberg Samfunnsøkonom

*Hansen Wiljar Samfunnsøkonom

Hovi Inger Beate Samfunnsøkonom Forskningsleder

Jean-Hansen Viggo Samfunnsøkonom

Johansen Kjell Werner Samfunnsøkonom Avdelingsleder

Killi Marit Samfunnsøkonom

Ludvigsen Johanna Siviløkonom hae

Madslien Anne Sivilingeniør

Minken Harald Samfunnsøkonom

Ramjerdi Farideh Sivilingeniør

Samstad Hanne Samfunnsøkonom Forskningsleder

Steinsland Christian Sivilingeniør

Thune-Larsen Harald Samfunnsøkonom

Vingan Anita Samfunnsøkonom

*Ansatt 2008

SLUTTET 2008
Andersen Laila

Grunnan Tonje Statsviter

Heimtun Bente Sosiolog

Jensen Svenn Samfunnsøkonom

Leite Tore Samfunnsviter

Moan Inger Synnøve Psykolog

Nossum Åse Samfunnsøkonom

Ragnøy Arild Sivilingeniør

Tangen Kari

Valentin Bo
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Forskningen ved TØI er organisert i 11 forskningsprogram-
mer som ledes av hver sin forskningsleder. Alle forskerne 

på instituttet har en hovedtilknytning til et program, men kan 
også være tilknyttet flere programmer. På de neste sidene 
finner du en kort presentasjon av hovedaktiviteten i de ulike 
programmene i 2008. 

Basisfinansiering
Instituttets basisfinansiering består av grunnbevilgning og 
strategiske instituttprosjekt (SIP). Instituttprosjektene er 
sammen med grunnbevilgningen avgjørende for at instituttet 
kan sikre en forsvarlig kvalitet og oppfylle kravene til vitenska-
pelige arbeidsformer og publisering. De strategiske institutt-
prosjektene har ulikt fokus, fra teori- og metodeutvikling som 
ramme rundt oppdragsprosjekter, til utvikling av nye satsings-
områder. SIPene er et viktig virkemiddel for dialog med 
sektoren om faglige utfordringer framover og om behovet for 
grunnleggende forskning som basis for den anvendte opp-
dragsforskningen. Initiativet til SIP-tema tas av instituttet, ofte 
i dialog med sektoren.

40 prosent øremerkes SIP
I forbindelse med omleggingen av basisbevilgningsssystemet 
for forskningsinstitutter har rollen til de strategiske institutt-
prosjektene vært diskutert. En har nå kommet fram til ulike 
modeller for de ulike konkurransearenaene instituttene 
tilhører. TØI er glad for at SIP-ordningen opprettholdes på 
miljø forsk nings are naen som instituttet nå tilhører. Det er også 
slått fast at 40 prosent av basisbevilgningen skal øremerkes til 
SIPer.

TØIs SIPer er en viktig del av Samferdselsdepartementets 
forskningspolicy, og midlene til denne delen av TØIs basisbe-
vilgning avsettes på Samferdselsdepartementets busjett. 
Grunnbevilgningen ligger under Miljøverndepartementets 
budsjett. Med SIPer er det videre lagt til rette for tilskudd uten 
merverdi fra andre oppdragsgivere. I 2008 fikk TØI slikt 
tilskudd fra Statens vegvesen og Kommunal- og regionalde-
partementet.

Fem instituttprogram
I 2008 hadde TØI følgende fem SIPer i arbeid;

Samspill mellom transport, mobilitet og informasjons- og •	
kommunikasjonsteknologi
Tid og usikkerhet•	
Høyrisikogrupper og høyrisikoatferd i veitrafikken•	
Samordningenes muligheter og begrensninger. Utfordringer •	
i og omkring transportsektoren 
Kommunikasjoner, vekstkraftige regioner og regional •	
fordeling

TØI har som policy at våre forskningsprogrammer skal ha en 
eller annen form for langsiktig kjernefinansiering som SIP, 
større forskningsrådsprosjekt, større EU-prosjekt eller støtte 
til nasjonal funksjon. SIP-rammen (4,9 mill kr i 2008) er ikke 
stor nok til å dekke alle TØIs programmer. Forskningspro-
grammer som ikke har en SIP får i dag normalt kjernefinan-
siering fra grunnbevilgningen. 

Forskningsprogrammer og  
strategiske instituttprosjekt 
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Programmet ble opprettet i 2007 ut fra et ønske om å utvide 
sikkerhetsforskningen ved TØI. Tradisjonelt har sikker-

hetsforskningen ved instituttet hatt hovedfokus på ulykker og 
sikkerhet i veitrafikken. Nye trusler, som følge av klimaendrin-
ger og internasjonal terrorisme, har økt behovet for bredere 
perspektiver i forskningen omkring risiko og sikkerhet i 
transportsektoren. 

Formålet med forskningsprogrammet er å utvide kunnskapen 
og kompetansen om risiko slik at TØI blir enda bedre i stand til 
å møte samfunnets behov for slik forskning.
Aktiviteten i programmet spenner vidt, fra dybdeanalyser av 
veitrafikkulykker og tradisjonelle risikoanalyser i veitrafikken 
til kartlegginger av sikkerhetskultur og personvernspørsmål. 
Vi har også omfattende forskningsaktivitet knyttet til risikoper-
sepsjon i trafikk som omfatter risiko for ulykker, for kriminelle 
handlinger og for terrorisme. 

De tre viktigste temaene og prosjektene i 2008 har vært: 

Rasjonalitet i allokeringen av 
securityressurser 
I forbindelse med TØIs prosjekt «Coping with the new risks» i 
RISIT-programmet i Norges forskningsråd har vi arbeidet med 
nyttekostnadsanalyser av securitytiltak i transport og med 
spillteoretiske modelleringer av ressursallokeringen. 

Oppdaterte risikoberegninger for veitrafikken 
TØI oppdaterer jevnlig beregninger av risiko i veitrafikken for 
ulike trafikantgrupper fordelt på kjønn og alder. Den seneste 
oppdateringen ble gjennomført i 2008 (TØI rapport 986/2008). 

Ulykkestallene hentes fra Statistisk sentralbyrås offisielle 
statistikk over veitrafikkulykker. Eksponeringstallene hentes 
fra TØIs statistikk over transportytelser og fra de nasjonale 
reisevaneundersøkelsene. 

Høyrisikogrupper i vegtrafikken
På oppdrag fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, har vi 
gjennomført flere store datainnsamlinger i 2008 om høyrisiko-
gruppers eksponering og risiko i vegtrafikken. Dette dreier seg 
om unge og eldre bilførere, mc-førere, innvandrere mv. 
I tillegg har aktiviteten vært knyttet til oppstart av et større 
prosjekt om personvern og trafikk samt avslutning av et 
prosjekt om sikkerhetskultur i Statens vegvesen Region sør. Vi 
har også arbeidet med spørsmål om koordinering av sikker-
hetsarbeidet i Norge for Samferdselsdepartementet. Interna-
sjonalt har security vært et sentralt tema, og vi har deltatt på 
internasjonale møter og seminarer (OECD, NATO) for å 
posisjonere oss innenfor et for oss relativt nytt fagområde. 

Risiko på tvers
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Programmet startet i 2003 og skal gjennom teoriutvikling, 
empiriske studier og utprøving av tiltak bidra til et effektivt 

og målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Det skal gi bedre 
forståelse av trafikantenes forutsetninger for å oppfatte og 
bearbeide informasjon fra trafikksystemet, og hvordan disse 
forutsetningene påvirker beslutningstaking, atferd og sikker-
het. 

Siden 2005 har det strategiske instituttprogrammet (SIP) 
«Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken» gitt et 
kunnskapsgrunnlag for å målrette trafikksikkerhetsarbeidet 
mot påvirkning av atferd som fører til mange ulykker. 

Mobiltelefon og ulykkesrisiko
Innenfor SIPen er det gjennomført en spørreundersøkelse om 
risikofaktorer blant rundt 6000 ulykkesinnblandede bilførere, 
som kan benyttes til flere analyser. En analyse fra 2008 viser at 
bruk av mobiltelefon under kjøring dobler ulykkesrisikoen. Det 
er en tendens til at håndholdt telefon gir høyere risiko enn 
håndfri telefon, men den er ikke statistisk signifikant. Konklu-
sjonen ut fra denne og andre studier er derfor at all bruk av 
mobiltelefon øker ulykkesrisikoen.

Eldre bilføreres reaksjonsevne 
På oppdrag fra Statens vegvesen ble det gjennomført en studie 
i samarbeid med Väg- og transportforskningsinstituttet (VTI), 
hvor oppmerksomhet og vurdering av faresituasjoner i 
trafikken ble undersøkt ved hjelp av ulike tester. Sammenlig-
net med bilførere mellom 35 og 55 år presterte eldre førere i 
gjennomsnitt dårligere på alle testene, men det var stor 
variasjon i prestasjonsnivået, og mange fungerte like bra som 

yngre. En utfordring er å identifisere eldre førerne som har 
vanskeligheter med å kjøre trygt, og å finne tiltak rettet mot 
disse. Høy alder i seg selv betyr ikke nødvendigvis økt ulykkes-
risiko i trafikken.

Innvandreres ulykkesrisiko
En analyse av statistikken over personskadeulykker, på 
oppdrag fra Statens vegvesen, viste at ikke-vestlige innvan-
drere i Norge har flere ulykker per førerkort enn norskfødte 
bilføre. Undersøkelsen peker på flere trafikksikkerhetsmes-
sige utfordringer for innvandrere: Forskjeller i kunnskap og 
holdninger, ulike kjøre- og trafikkforhold, og at kjøreopplærin-
gen kan oppleves vanskelig, bl.a. pga språkproblemer.

Bilbeltekontroller
Bruk av bilbelte er et av de viktigste tiltakene for å unngå 
alvorlige skader ved bilulykker. På oppdrag fra Statens 
vegvesen ble det undersøkt om et skilt med teksten «Bilbelte-
kontroll» i forbindelse med kontroller førte til økt oppdagel-
sesrisiko for dem som ikke bruker belte. Skiltet førte til at 
flere rapporterte at de kom til å bruke bilbelte i framtida, men 
det må undersøkes nærmere om faktisk bilbeltebruk øker. En 
mulig negativ effekt av skiltet kan være at den generelle 
avskrekkende virkningen kontrollene reduseres.
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Programmet skal klarlegge hva som bidrar til trafikkulyk-
ker, undersøke effekter av og oppsummere kunnskap om 

virkninger av miljø- og trafikksikkerhetstiltak ved hjelp av 
metaanalyser og nytte/kostnadsvurderinger. Fra 2008 inngår 
også «Trafikk, bymiljø og helse» i programmet, som fokuserer 
på hvordan ulike miljøulemper som støy og luftforurensning 
påvirker folks helse.

De viktigste aktivitetene i 2008 har vært revisjon av Trafikksik-
kerhetshåndboken på nettet og avslutning av et større 
RISIT-prosjekt om normative premisser for transportsikker-
hetspolitikken. Både den norske og den engelske utgaven av 
Trafikksikkerhetshåndboken er under revisjon og vil bli trykket 
i revidert utgave i 2009. 

Normative premisser 
En studie om ulike typer normative premisser for transportsik-
kerhetspolitikken ble avsluttet i 2008 (TØI-rapport 964/2008). 
Studien behandlet visjoner, spesielt Nullvisjonen; tallfestede 
mål for reduksjon av antall skadde eller drepte i ulykker; 
forestillinger om at det kan finnes et optimalt sikkerhetsnivå 
ved hjelp av nyttekostnadsanalyser; forestillinger om at man 
kan definere et «akseptabelt» risikonivå ved å sammenligne 
risiko på ulike områder av samfunnet; reguleringer og 
standarder for utforming av transportsystemet og bruk av det; 
samt ressursallokeringsmekanismer og incentivstrukturer i 
offentlig sektor.

De ulike typene normative premisser ble sammenlignet med 
hensyn til hvor rasjonelt begrunnet de er; om de kan sies å 
bidra til rettferdige løsninger på transportsikkerhetsproble-

mer; om de kan føre til etiske dilemmaer; om de nyter 
demokratisk legitimitet; og om de representerer lettfattelige 
og entydige idealer. 

Det viste seg at nesten alle typer normative premisser kan 
kritiseres ut fra disse kriteriene. For å utvikle et mer helhetlig 
normativt grunnlag for transportsikkerhetspolitikken, der de 
ulike premisstypene utfyller hverandre bedre enn de gjør i dag, 
er det viktig at det settes et tallfestet mål for reduksjon av 
antallet skadde eller drepte som følge av transportulykker, 
spesielt i vegtrafikken.

Hvordan måle kvalitet?
I 2008 ble det også utgitt en rapport (TØI-rapport 984/2008) om 
hvordan man systematisk kan bedømme kvaliteten på under-
søkelser om virkninger av trafikksikkerhetstiltak. Rapporten 
viser at det er vanskelig helt å unngå vilkårlighet i en slik 
bedømmelse, men at den likevel kan gjøres systematisk på en 
slik måte at man kan danne seg en begrunnet oppfatning om 
hvor god eller dårlig en undersøkelse er.
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Programmet skal analysere hvilke konsekvenser ulik 
organisering og finansiering av kollektivtransporten og 

transportpolitikken har for realiseringen av politiske målset-
tinger. Programmet fokuserer på ansvarsdeling mellom 
aktørene, deres tilpasning til finansierings- og andre styrings-
modeller, og effekter av ulike former for kontrakter og 
konkurranseutsetting.

Konkurranseutsetting og fristilling
Programmet har i 2008 gitt ut en rekke publikasjoner om 
effekter av konkurranseutsetting og fristilling for politisk 
måloppnåelse. 

En av rapportene oppsummerer hvordan konkurranseutsetting 
innen persontransportmarkedet, med hovedvekt på lokal 
busstransport, påvirker de ansattes lønns- og arbeidsforhold 
og myndighetenes mulighet til å realisere transportpolitisk 
mål. Undersøkelsen viser at en ved bruk av anbud har oppnådd 
kostnadsbesparelser uten at sjåførenes lønns- og arbeidsbe-
tingelser er vesentlig svekket – og uten vesentlig økning i 
administrasjonskostnader (TØI-rapport 982/2008).

Samordning og kompetansekrav
Fristilling og bruk av anbud medfører imidlertid nye samord-
ningsutfordringer og kompetansekrav for den offentlige 
administrasjonen. Dette er utredet i rapport 990/2008 om 
fylkeskommunens bestiller- og samordningsrolle i samferd-
selssaker. Forskere tilknyttet programmet har også deltatt i 
undersøkelser av departementets rolle overfor NSB, Statens 
vegvesen og Avinor.

Miljøpolitisk måloppnåelse
Et annet hovedtema siste året har vært organisering for økt 
miljøpolitisk måloppnåelse på regionalt og lokalt nivå. I en 
dokumentasjonsrapport og synteserapport (958A og B/2008) 
stilles spørsmålet om og hvordan et styrket regionalt styrings-
nivå kan motvirke fragmentering i areal- og transportplanleg-
gingen, og dermed redusere avstanden mellom mål og 
resultater ved iverksettingen av en samordnet areal- og 
transportplanlegging. Tre byregioner blir sammenlignet: 
Kristiansandsregionen, Fyn-regionen i Danmark og Hannover-
regionen i Tyskland. Konklusjonen er at «regional governance» 
kan bidra til, men er ikke tilstrekkelig for å redusere avstanden 
mellom nasjonale mål og lokal iverksetting innen areal- og 
transportpolitikk. Oppdragsgiver er Norges forskningsråd, 
forskningsprogram «Demokrati, styring og regionalitet» 
(DEMOSREG). Et annet hovedtema i inneværende år er statlig 
styring og lokal iverksetting av miljø- og energipolitikk, i et 
fellesprosjekt med Cicero, også dette finansiert av DEMOSREG. 

Kollektivtransport og transportpolitikk 
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Programmet fokuserer på rammebetingelser og tiltak som 
påvirker utviklingen av arealbruken og transportsystemet, 

og som effektivt kan bidra til å realisere politiske mål på 
kommunalt, regionalt og fylkeskommunalt nivå. 

I 2008 er det gjennomført en rekke prosjekter som viser at det 
er store muligheter for å oppnå en mer miljøvennlig reiseakti-
vitet gjennom hensiktsmessig arealbruk, utvikling av kollektiv-
tilbud og endring av rammebetingelser for valg av reisemåte. 
Flytting ga nedgang i bilbruken

Etter at de åtte forskningsinstituttene som utgjør CIENS ble 
samlokalisert i Forskningsparken på Blindern, har andelen 
som bruker bil til arbeid gått ned fra 36 prosent til 20 prosent. 
Kollektivandelen økte fra 30 til 39 prosent og sykkelandelen fra 
24 til 29 prosent. Bedre kollektivdekning, færre parkerings-
plasser og flere som bor i gang- og sykkelavstand til jobben, er 
de viktigste forklaringene. 

Nye driftskonsepter for busstrafikk
Høystandard bussløsninger, eller superbuss («Bus Rapid 
Transport»), bør ha en sentral plass i utredninger om alterna-
tive konsept i større norske byområder som ønsker en 
markant satsing på kollektivtransport. Med høystandard 
infrastruktur og aktiv bussprioritering i veg- og gatenettet kan 
en oppnå de samme fordelene som skinnebasert bybane, men 
med betydelig lavere drifts- og investeringskostnader. I 
områder med svakere trafikkgrunnlag kan en anbefale 
utvikling av såkalt taktnett, det vil si et forenklet nett av 
busslinjer i en region som møtes samtidig i et knutepunkt der 

de reisende kan bytte mellom alle linjer uten lang ventetid. 
Etter forslag fra TØI er dette prinsippet i stor grad innført i 
Lillehammerregionen og foreslått også for resten av Mjøs-
regionen.

Kollektivtransport i distriktene 
TØI bistår Samferdselsdepartementet i arbeidet med å utvikle 
bedre kollektivtransport i distriktene (KID), med blant annet 
opplegg for rapporteringen av prosjektresultater til departe-
mentet. Vi drifter også prosjektets nettsted for formidling av 
informasjon om de mange lokale prosjektene i fylkene, samt 
annet fagstoff.

Kollektivtransportforum 
TØIs Kollektivtransportforum er en møteplass hvor represen-
tanter fra næringsliv, myndigheter og forskning kan diskutere 
utfordringene sektoren står overfor og hvilke løsninger som 
kan være aktuelle. I 2008 ble det arrangert seminarer som tok 
opp emner som sosial ekskludering, skinnefaktor, universell 
utforming, offentlig-privat samarbeid om investeringer i 
infrastruktur og offentlige samarbeid om beslutning og 
gjennomføring. Gruppen var også på studiereise i Frankrike. 

Areal- og transportplanlegging
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Programmets hovedformål er å framskaffe kunnskap om 
hvordan transportsektoren og reiseaktiviteten vår kan bli 

mer bærekraftig. Forskningen kan oppsummeres i tre hoved-
punkter: 

Tverrfaglig teoriutvikling for å analysere sammenhengene •	
mellom transportens miljøkonsekvenser og dens økono-
miske, politiske og sosiale drivkrefter
Empirisk utprøving for å kunne tilby et bedre kunnskaps-•	
grunnlag for politikk og planlegging, gjennom sammenstilte 
indikatorer og komparative mobilitets- og policyanalyser
Utvikling av kompetanse og framskaffing av bedre data om •	
miljøteknologi innenfor transportsektoren 

Programmet startet i april 2007 og varer fram til 2011.

Lokale miljøproblemer og ikke minst kritiske klimakonsekven-
ser har etter hvert satt transportsektoren i et særlig miljøpoli-
tisk søkelys. Transport står for en tredel – og en stadig økende 
andel – av klimagassutslippene. Samtidig er det en økende 
erkjennelse at verken teknologi alene eller transportsektoren i 
seg selv kan løse miljøproblemene sektoren skaper. Et skifte 
av fokus fra transportens miljøkonsekvenser til miljøvennlig 
transport forutsetter en politikk som i større grad rettes mot 
institusjonelle ordninger og virkemidler som legger til rette for 
at befolkning, bedrifter og byer i utgangspunktet får til å velge 
miljøvennlige transportløsninger. 

Indikatorer for miljøvennlig (by)transport
I 2008 har indikatorer for bærekraftig byutvikling og miljøvenn-
lig bytransport blitt utviklet og testet. Arbeidet er i hovedsak 
finansiert av Vegdirektoratets etatsprogram «miljøvennlig 

bytransport» og med Statens vegvesen Region Sør som 
nasjonalt utviklingsområde. TØI var i februar 2008 vertskap for 
konferansen «Towards the definition of a measurable environ-
mentally sustainable transport» som ble arrangert av faggrup-
pen COST 356. 

Sosial stedsanalyse
I regi av Groruddalssatsingen er den sosiale delen av en 
samlet stedsanalyse for Veitvet-Sletteløkka-området gjrnnom-
ført. Den største sosiale utfordringen for stedet er de raske 
befolkningsendringene: Eldre norske blir boende, mens 
utskiftingen skjer blant de yngre. Innvandrere er nå i flertall 
blant barn, unge og barnefamilier. Samtidig har fysisk forfall 
og en stor trafikkbelastning og trafikkårenes oppsplitting av 
lokalmiljøetgjort at stedet i dag mangler gode fysiske, sosiale 
og kulturelle møteplasser. 

Miljøteknologi
På miljøteknologi-området er det i samarbeid med sentrale 
brukere (DEFA, Statoil Hydro, Toyota Norge og EBL) utviklet et 
såkalt brukerinitert innovasjonsprosjekt som har som formål å 
finne effektive tiltak for innfasing og bruk av strøm i personbi-
ler for å redusere energiforbruk, forurensing og klimapå-
virkning. Prosjektet skal også identifisere hvilke teknologier og 
biltyper som vil bli tilgjengelige i tiden frem til 2020, og hva 
som må til for at folk skal kjøpe energieffektive biler. Prosjek-
tet skal være ferdig i 2010.

Bærekraftig transport og mobilitet
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Utvikling av gode kommunikasjoner har betydning for 
regional utvikling. Programmets mål er å analysere 

samspillet mellom regional utvikling og kommunikasjoner i 
bred forstand. 

Programmet inneholder følgende tema:
Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer, inklusive •	
innvirkning på romlig konkurranse og lokaliseringseffekter 
Bosettingsmønster, tettstedsstruktur og transportutvikling •	
Kraftfelt / omland for kjøpesentre, flyplasser, turistattrak-•	
sjoner mv. 
Regionale effekter av nasjonal (transport)politikk •	
Utvikling av teori og metode, særlig mht geografiske •	
analyser.

Innenfor programmet ligger det strategisk instituttprogram-
met «Kommunikasjoner, vekstkraftige regioner og regional 
fordeling». Formål er å studere forholdet mellom kommunika-
sjonsutvikling, regional utvikling og fordeling. Viktige under-
tema er næringsutvikling, regionaløkonomi og befolkningsut-
vikling/tettstedsstruktur. 

Virkninger av infrastrukturinvesteringer
I 2008 ble det publisert en litteraturstudie om regionale virk-
ninger av infrastrukturinvesteringer (TØI-rapport 989). Rap-
porten belyser ulike teoretiske perspektiver på virkninger av 
infrastrukturinvesteringer og betingelser for at investeringen 
skal generere vekst. Endringer i reisetid og transportkostnader 
antas å påvirke faktorer som markeds tilgang, foretakslokali-
sering, sysselsetting, areal bruk, lager- og leveranse  struktur, 
samt endringer i bosetting, arbeidsmarked, service og fritid. 

Norske og uten landske empiriske studier er også gjennom-
gått. Men det er metodisk vanskelig å påvise årsaksretninger, 
det vil si om ny infrastruktur genererer aktivitet, eller om det 
er økt aktivitet som utløser investeringer i ny infrastruktur. 
Studiene sannsynliggjør virkninger utover det som måles i 
nyttekost analyser, men det er behov for ytterligere systema-
tisk innrettet forskningsinnsats.

Lofast
I 2008 er det utført en studie om korttidsvirkinger av ny 
fastlandsforbindelse til Lofoten (Lofast). Vegen har gitt betyde-
lige reisetidsbesparelser mot øst. Omfanget av biltrafikk har 
økt med 46 prosent. Økningen skyldes i hovedsak økt trafikk til/
fra Harstadregionen i form av økt reiselivstrafikk til Lofoten og 
økt handelslekkasje fra Lofoten. Noe flytrafikk til og fra Lofoten 
går nå direkte over Evenes i stedet for flygninger fra Leknes og 
Svolvær via Bodø. For fiskerinæringen har Lofast foreløpig hatt 
lite å si. Distribusjonen av varer til/fra Lofoten er foreløpig lite 
endret, men Narvik kan i framtida spille en sterkere rolle for på 
beskostning av Bodø som distribusjonssenter

Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn 
ved Hammerfest
Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet er 
bakgrunnen for utredningen av en ny Hammerfest lufthavn. To 
alternativer ble vurdert: en 1199 meters og en 1999 meters 
rullebane. Markedsgrunnlaget er tilstrekkelig for begge 
alternativene, men kun den lengste er samfunnsøkonomisk 
lønnsom. Den lengste banen gir grunnlag for direkteruter til/
fra Oslo, og dermed kortere tilbringerreise som følge av 
redusert bruk av Alta lufthavn. 

Regionale analyser
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Programmets formål er å studere de samfunnsmessige 
betingelsene for reiseaktivitet, utvikle teorier for å forstå 

slik aktivitet, forbedre metoder for å kartlegge persontran-
sport og å undersøke befolkningens mobilitet og reisevaner. 
Programmet omfatter studier av alle typer reiser, både private 
og næringstilknyttede, korte og lange. Det tar også opp 
samspillet mellom den fysiske og den virtuelle mobiliteten.

Programmet omfatter et strategisk instituttprogram (SIP)– 
Samspill mellom transport, mobilitet og kommunikasjonstek-
nologi, som startet i 2008.

I 2008 har prosjektene innenfor programmet vært mange og 
varierte. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen på fly, 
reisevaneundersøkelse i Kongsberg Næringspark, bruk av 
reisetiden på tog, bilens betydning for eldre gruppers velferd, 
næringslivets persontransporter og velferdsvirkninger av 
bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter har vært forsknings-
tema i 2008, i tillegg til løpende oppdatering av samferdsels-
statistikken. 

Luftfart
Reisevaneundersøkelsen på fly viste en sterk vekst i trafikken i 
perioden 2003–2007. I 2007 ble det foretatt 12,75 millioner 
enkeltreiser med fly innenlands og 14,8 millioner enkeltreiser 
mellom Norge og utlandet. Dette er en vekst på 24 prosent for 
innenlandske reiser og 56 prosent for utenlandsreiser i 
perioden. Grunnlaget for denne utviklingen har særlig vært økt 
konkurranse mellom selskapene og stabil økonomisk vekst i 
perioden. 

Arbeidsreiser
Med tanke på å få til en reduksjon av bilbruk, ble TØI engasjert 
til å gjøre en undersøkelse av de ansattes arbeidsreiser i 
bedrifter som omfattes av Kongsberg Næringspark. Resulta-
tene den internettbaserte undersøkelsen viser at de viktigste 
tiltakene kan gjøres lokalt, for eksempel rushtidsbuss til 
Næringsparken fra et av boligområdene i Kongsberg, shuttle-
buss til Næringsparken fra Kongsberg stasjon, flere direkte-
ruter, hyppigere avganger, flere holdeplasser ved Næringspar-
ken og ytterligere utbygging av gang- og sykkelveinettet.

Togpassasjerer
I samarbeid med NSB ble det gjennomført en undersøkelse av 
hvordan passasjerene bruker reisetiden om bord. Utvalget var 
ca 1200 passasjerer på ulike togstrekninger i Norge sommeren 
2008. De som reiser i forbindelse med arbeid bruker mye tid 
på arbeidsrelaterte gjøremål. Arbeid underveis på reisen er 
vanligst på reiser mellom to og tre timer. Nesten 80 prosent 
har med seg mobiltelefon på reisen, og bortimot 60 prosent 
bruker den. Hver fjerde har med seg bærbar PC og 16 prosent 
bruker den underveis. Analysene viser at svært få av togpas-
sasjerene, ca 10 prosent, mener at reisetiden er bortkastet. 

Andre prosjekter
I 2008 vant reisevanegruppen anbudskonkurransen om den 
Nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2009. Gruppen fikk også 
et stort prosjekt fra velferdsprogrammet i Norges forsknings-
råd. Temaet er mobilitet og velferd for eldre.
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Programmet skal utvikle kunnskap om reiselivet som 
fenomen og betydning som næring. Kjerneområdene er:

Forståelse av turisme som opplevelsesnæringer; etterspør-•	
sels-, atferds- og holdningsanalyser 
Reiselivsøkonomi og økonomiske ringvirkningsanalyser •	
Bærekraftig reiselivsutvikling•	

Reiselivsprogrammet ble opprettet i 2007, men TØI har hatt en 
betydelig aktivitet innen reiselivsforskning siden1980. Institut-
tets mål er å være et ledende nasjonalt kompetanse- og 
dokumentasjonssenter for reiseliv. 

NRF-prosjekter
I 2008 var det oppstart av tre større TØI-ledete prosjekter 
finansiert gjennom Norges forskningsråd (NFR). Disse er 
organisert innenfor ulike NFR-program. 

Sustainable tourism development in a national park region •	
(SUSTOUR) er organisert under AREAL-programmet. 
 Arctic climate change, tourism and outdoor recreation •	
(ACTOR) er organisert under NORKLIMA-programmet
Knowledge of the economic impact of tourism at regional •	
and local levels as a platform for tourism policy (TOURIM-
PACT) er organisert under programmet REISELIVSPOLITIKK.

Gjesteundersøkelsen
Instituttet gjennomførte i 2008 også den årlige Gjesteundersø-
kelsen som omfatter utenlandske ferie- og forretningsreisende 
i Norge. Resultatene ble dokumentert i en hovedrapport og en 
rapport om utenlandske turisters forbruk i Norge. I 2008 ble 
det er også utgitt en TØI-rapport om økonomiske ringvirknin-
ger av reiseliv i Voss kommune. 

Langsiktig perspektiv
Finansieringen av reiselivsforskningen er de senere årene blitt 
mer langsiktig. I 2007 og 2008 hadde man et internfinansiert 
strategisk instituttprogram (SIP) på området. Fra 2009 er dette 
erstattet av en strategisk instituttsatsing (SIS), finansiert av 
Norges forskningsråd/Nærings- og handelsdepartementet. I 
tilegg kommer de nevnte forskningsrådsprosjektene som går 
over flere år.

Dette gir gode muligheter for både kompetanseoppbygging og 
akademisk publisering. Samtidig er det mulig å opprettholde 
en kapasitet til å møte etterspørselen etter mer utrednings-
pregede oppgaver for departement, ytre etater, fylkeskommu-
ner og andre oppdragsgivere. 
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Programmet løper til og med 2009. Programmets hovedfor-
mål er å gjennomføre kvantitative og kvalitative analyser 

for næringsliv og forvaltning. Økonomiske, statistiske og 
geografiske modeller står sentralt, i mikro- og makroanalyser. 
Viktigste tema er:

Næringslivets logistikkostnader •	
Nettverksmodeller •	
Godstransportprognoser •	
Forretningsmodeller•	
Lokaliserings-, effektivitets-, konkurranse- og markedsana-•	
lyser 

Gruppen deltar også i flere EU-prosjekt, blant annet PROMIT, 
RETRACK og TOOLQIT (se egen omtale side 24).

Nasjonal transportplan 
Til Samferdselsdepartementets arbeid med nasjonal trans-
portplan har vi utarbeidet reviderte prognoser for varestrøm-
mer, transportarbeid og CO2-utslipp fra godstransport for 
perioden 2006 til 2040. Prognosene bygger på samme økono-
miske forutsetninger som i Finansdepartementets arbeid med 
Perspektivmeldingen. Arbeidet er utført ved å benytte progno-
semodellen PINGO og transportetatenes logistikkmodell. 

Globalisering og virkninger på 
innenriks transport
Økt handel med EU generelt og EUs nye medlemsland spesielt, 
bidrar til økt lastebiltransport over grensen. Det forventes 
fortsatt vekst, spesielt i import på veg. Dette skyldes at 
transport til og fra de nye medlemslandene er mer vegbasert 

enn transport til og fra andre områder. Dette stiller myndighe-
tene overfor store utfordringer med hensyn til målsetningen 
om å overføre gods fra veg til sjø og jernbane. Vareimport fra 
Asia øker også, og en økende andel av denne importen er 
basert på containere. Det meste kommer på skip til Norge, 
men det er også økende import på veg av oversjøisk gods, som 
i hovedsak skyldes bruk av containerskip til Gøteborg havn. 
Dette utgjør imidlertid en marginal, men økende andel av 
vegtrafikken over grensen. 

Analyse av skogsektorens transporter
I et samarbeidsprosjekt med Universitetet for Miljø- og 
biovitenskap, har vi benyttet flere ulike modellapparater til å 
gjennomføre beregninger av endrede transportkostnader for 
skogbruk, skogindustri, distriktene og miljøet. Resultatene 
viser blant annet at fjerning av særskilte flaskehalser i 
vegnettet sammen med økt tillatt totalvekt kan gi betydelige 
reduksjoner i transportkostnadene for frakt av tømmer. En 
forsert utbygging av infrastruktur sammenliknet med Nasjonal 
transportplan, gir reduksjoner i transportkostnadene for hele 
skogsektoren, og relativt mest for transporten fra skogindus-
trien. Men virkningene av en slik forsert utbygging vil likevel 
gjennomgående være små. En kombinert gjennomføring av 
tiltak vil imidlertid kunne motvirke selv store prisøkninger på 
drivstoff, spesielt for transport av tømmer. 
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Utvikling og tilrettelegging av metode og enhetspriser for 
samfunnsøkonomiske analyser i transportsektoren er pro-

grammets hovedområde. Videre gjennomfører vi nyttekost-
nadsanalyser av konkrete prosjekter og kvalitetssikrer 
analyser gjennomført av andre. 

Verdsetting av tid, trafikksikkerhet og miljø
Den norske verdsettingsstudien er en sentral aktivitet for 
programmet i perioden 2007–2010. TØI utarbeider i samarbeid 
med SWECO en rekke nye enhetspriser for verdsetting av blant 
annet reisetid, ulykker og miljøbelastninger som støy og 
luftforurensning. I 2008 ble det utviklet en omfattende spørre-
undersøkelse som skal gjennomføres i 2009. I undersøkelsen 
brukes verdsettingsteknikken stated preference. Resultatene 
vil først og fremst bli anvendt av transportetatene.

Prosjektet utgjør sammen med verdsettingsstudier av univer-
sell utforming og av tid og pålitelighet i godstransport et større 
aktivitetsområde ved TØI.

Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)
Sammen med Dovre International AS utgjør TØI ett av fem 
miljøer som utfører kvalitetssikring av konseptvalg ved store 
statlige investeringer innenfor en rammeavtale med Finansde-
partementet. I 2008 kvalitetssikret vi konseptvalgutredninger 
(KVU) av blant annet Oslopakke 3, jernbane- og vegforbindel-
sen mellom Arna og Bergen, og Sotrasambandet.

Regionale virkninger av et eventuelt  
OL i Tromsø i 2018
Tromsø 2018 AS utarbeidet en søknad om statsgaranti med 
sikte på at Tromsø skulle bli søkerby til de olympiske vinterle-
kene i 2018. På oppdrag for Kommunal- og regionaldeparte-
mentet vurderte TØI mulige regionale virkninger. Ser man 
isolert på de distrikts- og regionalpolitiske målsettingene vil 
ikke OL-satsingen være en optimal bruk av midler, selv om 
potensialet for langsiktige virkninger kan være noe forbedret i 
forhold til en tidligere søknad som var rettet mot OL i 2014.

Samfunnsøkonomiske analyser
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Forskning blir en stadig mer internasjonal aktivi-
tet. TØI har et omfattende samarbeid med forskere 
i Europa og også i andre deler av verden. I 2008 
presenterte TØIs forskere papers ved ca 50 inter-
nasjonale konferanser. Instituttet deltar i en rekke 
organisasjoner og arbeidsgrupper og er tungt inne 
i EUs rammeprogram for forskning, der vi i 2008 
deltok i 11 ulike prosjekter. I tillegg var instituttet i 
2008 med i 6 konsortier som forhandlet med EU 
om utforming av kontrakt.

Viktige samarbeidspartnere internasjonalt

ECTRI
TØI har vært medlem av Eureopean Conference of Transport 
Research Institutes (ECTRI) siden stiftelsen i 2002. Organisa-
sjonen er en sammenslutning av de toneangivende transport-
forskningsinstituttene i Europa. Målet er å fremme forskning 
som kan bidra til et sikkert, effektivt og enhetlig intermodalt 
transportsystem i Europa. www.ectri.no

SAFER
SAFER – Vehicle and Traffic Safety Centre ved Chalmers i Göte-
borg er en sammenslutning av over 20 partnere. Ulike fors-
kningsmiljø, myndighetsorganisasjoner og industripartnere 
(blant annet Volvo og Scania) samarbeider for å utvikle sikre 
kjøretøy og framtidens trafikksikkerhetssystem. TØI ble med i 
samarbeidet i 2008. Målet er at dette senteret skal bli verdens-
ledende når det gjelder å utarbeide trafikksikre løsninger. 

Andre organisasjoner
TØI er også representert i en lang rekke internasjonale 
organisasjoner eller i deres arbeidsgrupper, blant annet i 
European Cooperation in Science and Technology (COST), The 
Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI), 
Nordisk vegteknisk forbund (NVF), Nordisk Transportforskning 

(NTF), OECD/ITF Joint Transport Research Committee, US 
Transportation Research Board (TRB) med flere. En fullstendig 
liste finnes på vår hjemmeside på Internett. 

Prosjekter med finansiering fra  
EUs 6. og 7. rammeprogram
Safety-Net skal samle europeisk ulykkes- og skadestatistikk i 
en felles, uavhengig ramme for å støtte utvikling og overvåking 
av trafikksikkerhet. Statistikken skal brukes til å utvikle et 
informasjonssystem til støtte for europeisk trafikksikkerhets-
politikk.

HUMANIST er et «Network of Excellence» med formål å 
opprette et «European Virtual Centre of Excellence» for 
informasjonsteknologi tilpasset vegtransport. Det skal utvikles 
et program hvor en samler forskningsresultater, integrerer 
prosjekter og sprer resultater om forskningsaktiviteten.

DRUID skal gi grunnlag for forskningsbasert kunnskap til 
støtte for å nå EUs trafikksikkerhetsmål i 2010. Det skal gjøres 
ved å ved å etablere retningslinjer og mål for å bekjempe 
risikabel bilkjøring. I prosjektet skal det blant annet gjennom-
føres atferdsstudier av hvordan alkohol, ulovlig narkotika og 
ulovlige medisiner påvirker evnen til bilkjøring. Et mål er å gi 
ny innsikt om i hvilken grad narkotika påvirker psyken og 
trafikksikkerheten.

CAST skal imøtegå Kommisjonens behov for å forsterke 
trafikksikkerheten gjennom effektive trafikk-
sikkerhetskampanjer. I tillegg skal det utvikles verktøy for 
evaluering og design av slike kampanjer i massemedia. 
Verktøyene skal gjøre EU i stand til å designe, implementere 
og evaluere trafikk sikkerhetseffekten av slike kampanjer. 

PEPPER. Hovedmål med prosjektet er å forbedre effektiviteten 
og nytten av politiets vegtrafikk kontroller. Alle relevante 
aspekter som f eks andelen oppklaringer, administrative 
rutiner etter lovbrudd, beslutninger med hensyn til antall, 

Internasjonal aktivitet

FOTO: HARALD AAS
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lokalisering, «timing» og effektene av kontroller ved håndhe-
vingen vil bli kritisk vurdert. Dette gjelder spesielt overtredel-
ser knyttet til hastighet, kjøring i alkoholpåvirket tilstand og 
bruk av bilbelter.

PROMIT er et «Coordinated Action»-prosjekt for intermodal 
godstransport som skal bidra til koordinering og samarbeid for 
nasjonale og europeiske initiativ, prosjekter, promosjonssen-
tre, teknologileverandører, forskningsinstitutter og bruker-
grupper. Prosjektet skal bidra til raskere forbedring og 
implementering av intermodal transportteknologi og intermo-
dale prosedyrer.

EURO_ACCESS skal bidra til utviklingen av EUs politikk for å 
fremme tilgjengeligheten til transport systemet for mennesker 
med funksjonshemming. Prosjektet skal fremme mulighetene 
til integrasjon og aktiv deltagelse i samfunnet for mennesker 
med funksjonshemming.

TOOLQIT skal utvikle og validere indikatorer for å vurdere 
nivået på og kvaliteten av servicen i forskjellige markedsseg-
menter i transportsektoren. Verktøyet skal dekke både 
person-, godstransport og intermodale transporter. 

RETRACK skal utvikle, demonstrere og implementere et 
innovativt og markedstestet jernbanetilbud for gods langs en 
øst vest transeuropeisk jernbanekorridor. Prosjektet skal blant 
annet bestemme typer av barrierer som hindrer tilbudet av 
konkurransedyktige intermodale jernbanetilbud i en valgt 
korridor.

ENACT. Målet med prosjektet er tosidig: (i) å bestemme i 
hvilken grad introduksjon av marginal kostnadsprising er til 
hinder eller ikke for videre utvikling av OPS- prosjekter i 
samferdselssektoren og (ii) vurdere måter å inkorporere slike 
forpliktelser på i OPS-prosjekter, og på samme tid ta hensyn 
til de positive aspekter slikt samarbeid kan ha.

CONCERTOUR. Prosjektet fokuserer på hvordan man kan gjøre 
europeisk turisme mer attraktiv og konkurransedyktig ved å 
finne transportløsninger bedre tilrettelagt for bærekraftig 
tursime. 

Andre prosjekter
I tillegg til disse prosjektene hadde instituttet også andre 
oppdrag i utlandet, blant annet for det svenske Vägverket og 
det svenske forskningsrådet VINNOVA. 
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TØI på internett, www.toi.no
TØIs hjemmeside på internett oppsummerer instituttets 
aktivitet og forskning. Fra og med 2005 har vi lagt ut alle 
forskningsrapportene fritt tilgjengelig i PDF-format. 

Dette er smakebiter på hva som du kan finne på våre hjemme-
sider: 

En egen publikasjonsdatabase som inneholder TØIs publika-•	
sjoner og artikler fra og med 1995 og fram til i dag. TØI-
rapportene ligger i fulltekst. 
Trafikksikkerhetshåndboken og Miljøhåndboken ligger gratis •	
tilgjengelig. 
Presentasjon av de ulike forskningsprogrammene. •	
Presentasjon av de ansatte med bilde, arbeidsområde, •	
e-post adresse, og en liste over de publikasjonene som de 
enkelte har skrevet. 
Administrativ og faglig representasjon samt foredrag som de •	
ansatte har holdt på nasjonale og internasjonale konferan-
ser/seminarer.

Biblioteket
Biblioteket omfatter ca 30 000 bind og 200 tidsskrifter samt 
spesialsamlinger tilknyttet samferdselsforskning. Litteratur-
søkinger gjøres i egne og internasjonale databaser. Her av kan 
nevnes: Transport, TRIS, ISI, ScienceDirect og SpringerLink.

Biblioteket utfører en utstrakt informasjonsvirksomhet. 
Jevnlig mottas henvendelser og forespørsler fra journalister, 
studenter og andre – enten over telefon eller ved besøk. 

TØI-kurset 
TØI arrangerer sammen med Høgskolen i Molde årlig et ukes 
videreutdanningskurs innen samferdsel. Kurset kan inngå som 
en del av høgskolens masterprogram i samferd-
selsplanlegging, og tilbyr praktisk og forskningsbasert 
kunnskap om hele samferdselssektoren – fra planlegging, 
politiske beslutningsprosesser og befolkningens reisevaner til 
hvilke virkninger transporten har for næringsliv, trafikksikker-
het og samfunnsøkonomi. 

Foredragsholderne er framstående forskere, politikere og 
representanter for næringsliv og forvaltning. Målgruppen for 
kurset er først og fremst personer med minst to års yrkeserfa-
ring fra samferdsels sektoren, enten i privat eller offentlig 
virksomhet. Kurset tilbys dessuten alle nyansatte på TØI. 

Kurset gir 7,5 studiepoeng, forutsatt deltakelse i alle undervis-
ningstimene på kurset og innlevering av en kursoppgave i 
etterkant som må godkjennes av Høgskolen i Molde. 

Utadrettet virksomhet

FOTO:  HARALD AAS
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Samferdsel
Tidsskriftet Samferdsel har som 
målsetting å presentere forskningsba-
sert kunnskap for ulike beslutningsta-
kere og stimulere samferdselspolitisk 
debatt. En vesentlig del av bladets 
innhold er popularisert forskningsstoff 
fra TØI og andre miljøer som arbeider 
med samferdselsforskning i Norge. 
Bladet bringer også aktuelle reporta-
sjer fra samferdselssektoren. Mange 
av artiklene plukkes opp av dagspres-
sen og andre medier som dermed 
bidrar til en vid spredning av stoffet 
både til fagmiljøet og allmennheten. 

Tidsskriftet utgis av TØI og eies av TØI 
og Vegdirektoratet i fellesskap. For TØI 
er Samferdsel en viktig kommu nika-
sjons kanal med omverdenen.

Samferdsel kom ut med ti nummer 
i 2008. Trafikksikkerhet, kollektivtransport, trafikk og miljø, 
infrastruktur og planlegging samt europeisk transportpolitikk 
er viktige tema.

Opplaget er omkring 1900 eksemplarer. Ettersom en stor del 
av abonnentene er bedrifter som sirkulerer bladet internt, er 
leserkretsen omkring 8000 personer for hvert nummer.

Tidsskriftet har et redaksjonsråd med medlemmer fra 
Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Luftfartsverket, 
Oslo Sporveier, Rederienes Landsforening, Norsk Havnefor-
bund, Jernbaneverket, Kystdirektoratet, Avinor og TØI.
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Artikler i tidsskrifter med reviewordning
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Methods based on discrete optimization for finding road 
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Computers & Operations Research, 2008, 35 (7): 2193-2208.

Elvik, Rune:

Comparative analysis of techniques for identifying locations of 
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Transportation Research Record, 2008, 2083: 72-75.

Elvik, Rune:
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