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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 Forsk
nings parken på Blindern i Oslo. Sammen utgjør forsknings
instituttene 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 samferdsels
forskning 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 sam
arbeid med andre forskningsinstitusjoner og under
visnings steder.

4 TØI skal gi medarbeiderne muligheter for faglig utvikling 
og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor 
stiftelsen.

Om TØI
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Forskningsområder

Kollektivtransport og transportpolitikk
Frode Longva
Konstituert forskningsleder 
flo@toi.no

Organisering og finansiering av kollektivtransport er viktige 
områder som TØIs forskere arbeider med. Sentrale problemstil
linger er:
•		Effekter	av	deregulering,	konkurranseutsetting	og	fristilling
•		Finansiering	og	insentivmodeller
•		Organisering	og	samspill	mellom	 

kollektivtransport	og	andre	politikkområder	(veg-,	areal-	og	
parkeringspolitikk) i byområder

•		Organisering	av	transportselskaper,	arbeidsmarkedet	og	
bruken av arbeidskraften

Areal- og transportplanlegging
Arvid Strand
Forskningsleder
ast@toi.no

Forskningsområdets formål er å utvikle og formidle forsk
ningsbasert kunnskap om hvilke rammebetingelser og typer av 
tiltak som har størst betydning for utviklingen av arealbruk og 
transportsystem,	og	som	effektivt	bidrar	til	politiske	mål	på	
kommunalt,	regionalt	og	fylkeskommunalt	nivå.	Fagfeltet	har	
oppmerksomhet mot så vel lokale som globale miljøproblemer.

Analyser av miljø- og trafikk-
sikkerhetstiltak
Rune Elvik
Forskningsleder
re@toi.no

Trafikksikkerhet	er	et	nøkkelområde	ved	TØI,	hvor	man	opp
summerer kunnskap om virkninger av trafikksikkerhets og 
miljøtiltak og gjennomfører metaanalyser og nyttekostnads
analyser av slike tiltak. Området omfatter også verdsetting av 
ikke-markeds	goder,	hvordan	miljøulempene	rammer	sosialt	
ulikt,	nabolagskartlegging	og	analyser	av	tiltak	for	å	redusere	
miljøulempene. 

Revisjon av TØIs Trafikksikkerhetshåndbok er en viktig aktivitet. 
Løpende	oppdateringer	har	pågått	siden	2001,	og	reviderte	
kapitler publiseres elektronisk på TØIs hjemmeside.
I 2004 ble Trafikksikkerhetshåndboken utgitt på engelsk av 
Elsevier	(The	Handbook	of	Road	Safety	Measures,	Oxford,	2004).	
Boken	er	også	oversatt	til	finsk,	russisk	og	spansk.	I	boken	er	
mer enn 2000 undersøkelser om virkninger av trafikk
sikkerhetstiltak oppsummert ved hjelp av metaanalyse. Boken 
er tilgjengelig i norsk utgave på www.toi.no. 

Samspill trafikant, veg og kjøretøy
Fridulv Sagberg
Forskningsleder
fs@toi.no

Aktiviteten	på	området	skal	gjennom	teoriutvikling,	empiriske	
undersøkelser og utprøving av tiltak bidra til et mer effektivt og 
målrettet trafikksikkerhetsarbeid. Det skal gi bedre forståelse 
av trafikantenes forutsetninger for å oppfatte og bearbeide 
informasjon	fra	hele	trafikksystemet,	og	belyse	hvordan	disse	
forutsetningene	påvirker	beslutningstaking,	atferd	og	sikkerhet.	
Sentrale tema er:
•		Trafikantatferd	og	ulykkesrisiko
•		Høyrisikoatferd	og	høyrisikogrupper	i	vegtrafikken
•		Distraksjon	og	uoppmerksomhet	ved	bruk	av	mobiltelefon	og	

andre informasjons og kommunikasjonssystemer i bil
•		Risiko	knyttet	til	trøtthet	og	til	helse	problemer

Risiko på tvers
Torkel Bjørnskau
Forskningsleder
tbj@toi.no

 
Forskningen skal utvide kunnskapen og kompetansen om risiko 
på tvers av transportgrenene. Behovet kommer blant annet til 
uttrykk i Norges forskningsråds programmer Risiko og sikker
het i transport (RISIT) og Samfunnssikkerhet og risiko (SAM
RISK) og i Samferdselsdepartementets visjon «sikkerhet på 
tvers». De viktigste tema områdene er: 
•		Risikopersepsjon,	risikoaksept	og	atferdstilpasning	i	ulike	

transportgrener 
•		Risikoberegninger	basert	på	reisevaneundersøkelsene	
•		Sikkerhetskultur	og	«resilience»	i	ulike	transportgrener	
•	Personvernhensyn	
•		Securitytiltak	i	ulike	transportområder	–	spillteoretiske	

vurderinger
•		Beredskap	og	organisering

Bærekraftig transport og mobilitet
Vibeke Nenseth
Forskningsleder
vne@toi.no

Med samlokaliseringen i forskningssenteret CIENS har miljø 
og bærekraft perspektivet innen transportforskningen fått en 
styrket faglig og institusjonell forankring. Integrerte analyser på 
tvers	av	miljø,		velferd	og	økonomi	er	et	viktig	fokus.	
•		Analyse	av	sammenhengene	mellom	transportens	miljø-

konsekvenser	og	dens	økonomiske,	politiske	og	sosiale	
drivkrefter,	med	en	særlig	vekt	på	mulighetene	for	å	kunne	
frakoble mobilitet og velferd fra fortsatt miljø forringelse

•		Bedre	kunnskapsgrunnlag	for	politikk	og	planlegging,	blant	
annet gjennom sammenstilte bærekraftindikatorer på 
transportområdet,	for	komparative		studier	av	mobilitets-	og	
byutvikling,	på	tvers	av	land,	kommuner	og	regioner

•		Kompetanse	om	miljøteknologi	innenfor	transportsektoren	

Instituttets virksomhet er organisert i ulike 
forskningsområder.  
Hvert av dem ledes av en forskningsleder.
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Regionale analyser
Jon Inge Lian
Forskningsleder
jil@toi.no

Utvikling av gode kommunikasjoner har betydning for regional 
utvikling. Forskningsområdets mål er å skaffe kunnskap om 
samspillet mellom regional utvikling og  kommunikasjoner i 
bred forstand. Følgende temaer har et særlig fokus:
•		Regionale	virkninger	av	infrastruktur	investeringer,	inklusive	

innvirkning på romlig konkurranse og lokaliserings effekter 
•		Bosettingsmønster,	tettstedsstruktur	og	transportutvikling	
•		Kraftfelt/omland	for	kjøpesentre,		flyplasser,	turistattraksjoner	

mv. 
•		Regionale	effekter	av	nasjonal	transportpolitikk	
•		Utvikling	av	teori	og	metode,	særlig	mht	geografiske	analyser.

Reisevaner og mobilitet
Randi Hjorthol
Forskningsleder
rh@toi.no

Forskningsområdets formål er å etablere kunnskap om de 
samfunnsmessige	betingelsene	for	reiseaktivitet,	utvikle	teorier	
til	forståelse	av	slik	aktivitet,	forbedre	metoder	for	å	kartlegge	
persontransport og å kartlegge 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.
Sentrale temaer er:
•		Metodeutvikling,	gjennomføring	og	analyser	av	reisevane-

undersøkelser,	nasjonalt,	lokalt	og	innen	luftfart
•		Studier	av	dagliglivets	og	næringslivets	organisering	sett	i	

sammenheng	med	reiseatferd,	kommunikasjon	og	mobilitet
•		Studier	av	samfunnsmessige	drivkrefter	av	betydning	for	

reiseaktivitet,	som	bruk	av	informasjons-	og	kommunika
sjonsteknologi,	byutvikling,	endring	i	levesett,	livsstil,	miljø-
interesse og demografi 

•		Markeds-	og	konkurranseanalyser,	prognoser,	transport-
statistikk og studier av kvalitets og opplevelsesaspekter ved 
reiser

Reiseliv
Petter Dybedal 
Forskningsleder 
pd@toi.no

TØI har utført forskning og utredning for reiselivet siden 
1960årene. Virksomheten er i hovedsak bygd opp omkring 
etter	spørsels	siden,	herunder	turisters	atferd,	mobilitet,	
preferanser	og	reisemotiver.	Turistenes	forbruk,	aktiviteter	og	
landskapsopplevelser studeres. Andre viktige temaer er:
•		Markedsanalyser,	næringsanalyser,	lønnsomhetsanalyser
•		Økonomiske	ringvirkningsstudier
•		En	årlig	gjesteundersøkelse	som	kart	legger	den	utenlandske	

reise trafikken i Norge
•		Kulturturisme,	bærekraftig	turisme	og	ulike	aspekter	ved	

tilpasning av reiseliv i lokale samfunn

Samfunnsøkonomiske analyser
Harald Minken
Konstituert forskningsleder
hm@toi.no

Forskningsområdets hovedformål er å videreutvikle metoder og 
verktøy	for	samfunnsøkonomiske	analyser	i	transportsektoren,	
for tiden med særlig fokus på utarbeidelse av enhetsverdier for 
tid	og	pålitelighet,	og	på	hvordan	verdiene	skal	brukes	i	nytte
kostnadsanalyser. Aktiviteter:
•		Bidrag	til	utvikling	av	anvendt	metode	for	nyttekostnads-

analyse i transportsektoren
•		Enhetskostnader	og	verdier	av	ikke-	markedsgoder	til	bruk	i	

samfunns økonomiske analyser i transport
•		Samfunnsøkonomiske	evalueringer	og	analyser	av	konkrete	

prosjekter

•		Kvalitetssikring	av	samfunnsøkonomiske	analyser	som	andre	
har utført

•		Regionaløkonomiske	analyser

Næringsliv og godstransport
Inger Beate Hovi
Forskningsleder
ibh@toi.no 

Hovedformålet er å gjennomføre kvantitative og kvalitative 
analyser	for	næringsliv	og	forvaltning.	Økonomiske,	statistiske	
og	geografiske	modeller	blir	utviklet	og	tatt	i	bruk,	både	
mikro og makroanalyser. De viktigste temaene er:
•		Nettverksmodeller
•		Godstransportprognoser	
•		Tilrettelegging	for	effektiv	godstransport,	sett	fra	myndighets

siden 
•		Analyser	knyttet	til	farlig	gods,	beredskap	og	forsyningssik

kerhet 
•		Lokaliserings-,	effektivitets-,	konkurranse-	og	markeds-

analyser
•		Analyser	av	hvordan	IKT	i	godstransport,	e-handel	og	

nærings livets logistikkløsninger virker inn på transport
kostnader og transportmiddelvalg

Utvikling og bruk av transportmodeller 
Anne Madslien
Forskningsleder
am@toi.no

 
Området omfatter anvendelse og videreutvikling av ulike 
strategiske planleggingsverktøy for både person og godstrans
port. For persontransport inkluderer dette den Regionale 
transportmodellen	(RTM)	for	korte	reiser,	den	Nasjonale	
transportmodellen (NTM5) for lange reiser og bilbestands
modellen	BIG.	For	godstransport	inngår	Logistikkmodellen	og	
likevektsmodellen	PINGO.		

Et viktig formål med forskningsområdet er å dekke analyse
behovet som transportetatene har i forbindelse med Nasjonal 
transportplan. Verktøyene brukes i hovedsak til analyser av 
investeringer	og	andre	virkemidler,	med	fokus	på	tiltakenes	
effekt	på	transportomfang,	transportmiddelfordeling	og	miljø.
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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	selv
stendige	institutt	og	én	assosiert	partner,	der	ambisjonen	er	
å trekke fordeler av et nærmere samarbeid mellom tematisk 
orienterte	institutt,	både	samfunns-	og	naturvitenskapelige.	
CIENS står for Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental 
and	Social	Research,	på	norsk	Forskningssenter	for	miljø	og	
samfunn (se www.ciens.no).

Instituttet utførte i 2010 63 forskerårsverk. Omsetningen var 
på	kr	99,8	millioner	inkludert	basisbevilgning.	Driften	gikk	
med	et	underskudd	på	kr	1,5	millioner,	mens	årsresultatet	
etter	finansposter	ble	et	overskudd	på	kr	1,3	millioner.	

Vitenskapelig rapportering, formidling og 
brukerkontakt
I 2010 publiserte TØIs medarbeidere 30 artikler i internasjonale 
og	norske	tidsskrifter	med	fagfellevurdering,	1	færre	enn	året	
før.	Dette	utgjør	0,48	artikler	pr	forskerårsverk.	Siden	2005–
2006	er	tallet	på	slike	artikler	omtrent	fordoblet,	uten	at	
forsker staben har økt noe særlig. Forskerne har også i løpet av 
2010	gitt	ca	30	bidrag	til	konferanserapporter,	fagbøker	og	
lærebøker. 

TØIs forskere deltar aktivt på nasjonale og internasjonale 
forsk nings konferanser og seminarer og holdt ca 60 presen
tasjoner ved slike anledninger i 2010. Mange av TØIs ansatte 
innehar også redaktørverv i fagtidskrifter. 

I 2010 ble det utgitt 75 TØIrapporter. I tillegg kommer publikasjoner 
fra instituttets mange EUprosjekter og andre samarbeidsprosjek
ter. Instituttets rapporter og resultater skal være lett tilgjengelig for 
alle interesserte brukere. TØI legger derfor vekt på aktiv og effektiv 
formidling. TØIrapportene legges i sin helhet ut på www.toi.no.  

Tidsskriftet Samferdsel er et viktig medium for å formidle 
forskningsresultater	til	brukerne,	så	vel	fra	TØI	som	fra	andre	
forskningsinstitusjoner. Bladet bringer aktuelle reportasjer fra 
samferdselssektoren og bidrar til god kommunikasjon mellom 
brukerne og forskningsmiljøene. Bladet eies av TØI og Vegdirek
toratet og redigeres etter redaktørplakaten. TØIforskerne skrev 
i 2010 40 artikler i Samferdsel og andre fagtidsskrifter.

Forskerne ved instituttet har også vært aktive allmennformid
lere	i	2010	ved	å	holde	ca	180	foredrag	for	brukermiljøene.	Tall	
fra Retriever viser at TØI var referert i over 3200 oppslag i ulike 
aviser eller på medienes internettsider i 2010. I tillegg kommer 
formidling gjennom radio og TV. Vel 900 av artiklene var i papir
aviser. TØI er referert til i Aftenpostens morgen eller aften
utgave og i Bergens Tidende mer enn en gang pr uke i gjennom
snitt.	Dag	s	avisen	og	ulike	regionaviser	som	Stavanger	Aftenblad,	
Fædrelandsvennen og Adresseavisen bringer også mye stoff fra 
TØI. 

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

Faglige høydepunkter
TØI fullførte i løpet av 2010 en rekke store og viktige pro
sjekter,	som	har	gitt	avgjørende	premisser	for	samferdsels-
planleggingen	på	nasjonalt,	regionalt	og	lokalt	nivå.

Verdsettingsstudien

Den norske verdsettingsstudien 2010 gir anslag på verdien av 
tidsbesparelser,	unngåtte	ulykker	og	ulike	miljøforbedringer,	
slik disse inngår i nytte kost nads bereg ninger i samferdsels
sektoren.	Den	nye	studien	baserer	seg	på	svar	fra	ca	18	000	
respondenter og gir et mye bredere og sikrere fundament for 
verdsettingen enn tidligere. Studien er utført av TØI og Sweco 
på	oppdrag	fra	Statens	vegvesen,	Jernbaneverket,	Kystverket,	
Avinor og Samferdselsdepartementet. 

For å spare en time reisetid i bilen er Ola og Kari villig til å 
betale	80	kroner.	De	som	bruker	kollektivtransport,	vurderer	
reisetiden som litt mindre belastende: 51 kroner pr time. For å 
anslå kostnadene ved uforutsette forsinkelser på korte reiser 
må man multiplisere den ordinære tidsverdien med henholds
vis	3,9	for	bil	og	2,7	for	kollektivtransport.

Verdsettingsstudien har også fått fram anslag over ulykkes
kostnadene	i	trafikken:	kr	30,2	millioner	for	dødsfall,	
kr	10,6	millioner	for	hard	skade,	kr	614	000	for	lettere	skade,	
og kr 30 000 for materiell skade. I tillegg har man beregnet 
verdien	av	blant	annet	redusert	luftforurensning,	redusert	
støy,	redusert	utrygghet	og	bedre	helse.	

Statistikk og prognoser

TØI har også levert en stor del av underlagsmaterialet for 
Nasjonal	transportplan	2014–2023.	Nye	grunnprognoser	for	
persontransport	viser	en	årlig	vekst	på	1,07	prosent	fram	til	

Årsberetning 2010
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2043.	Veksten	i	godstransporten	er	beregnet	til	1,3	prosent	pr	
år. Beregningene for persontransport er basert på modellene 
NTM5 og RTM. Antall reiser beregnes å øke omtrent i takt 
med	befolkningen	i	prognoseperioden,	med	høyest	vekst	for	
bilturer	og	lavest	for	sykkelturer.	Befolkningsutviklingen,	
med	økende	andel	eldre,	er	sterkt	delaktig	i	denne	utviklin
gen. 

Vi	reiser	stadig	mer,	men	andelen	bilreiser	vi	foretar	som	
fører,	er	redusert	fra	54	prosent	i	2005	til	52	prosent	i	2009.	
Det er særlig til og fra arbeid vi nå reiser mer kollektivt. 
An	delen	som	er	bilførere	på	arbeidsreisen,	er	redusert	fra	
65 prosent i 2005 til 61 prosent i 2009. Kollektivandelen har 
i samme periode økt fra 11 til 15 prosent. Tallene er fra Den 
nasjo	nale	reisevaneundersøkelsen	2009	(RVU	2009),	den	
sjette	i	rekken	siden	1985.	I	underkant	av	29	000	personer	er	
intervjuet. Den reduserte bilbruken på noen av reisene skjer 
til tross for at vi aldri har hatt så rikelig tilgang til bil som nå. 
Siden 1992 er andelen som har tilgang til minst to biler i hus
holdningen,	økt	fra	32	til	42	prosent.

Regionale og lokale analyser

Når bedre veger knytter regionsentre sammen med 
reisetider	på	inntil	45–50	minutter,	legges	det	til	rette	for	
styrking av servicetilbudet i regionen og det regionale 
arbeidsmarkedet.	Hvor	sterkt	servicetilbudet	blir,	avhenger	
av	det	lokale	befolkningsgrunnlaget,	men	eksempelstudier	
antyder	at	10	000–30	000	innbyggere	kan	være	tilstrekkelig	
for å stoppe handelslekkasjen til nærliggende større byer. 
En statistisk analyse av 102 store vegprosjekter i perioden 
1993–2005	viser	en	svak	sammenheng	mellom	invester-
ingene og befolkningsutviklingen i nærliggende kommuner. 
Virkninger på inntektsnivå og næringsutvikling kunne ikke 
spores. 

Bergen kommune utviste stor handlekraft ved den akutte 
luftforurensningen i januar 2010. Informasjonstiltakene 
og	budskapet	om	å	la	bilen	stå	nådde	godt	ut	til	folk,	men	
oppfordringene ble i liten grad etterkommet. Tiltak som 
ekspressbusser	inn	mot	sentrum,	reduserte	parkerings
muligheter i sentrum og innføring av sambruksfelt førte 
heller ikke til noen vesentlig reduksjon i trafikken. Det 
var først da man innførte partalls og oddetallskjøring at 
biltrafikken	gikk	ned	med	ca	25–30	prosent	i	rushtiden.	

Trafikksikkerhet

Uoppmerksomhet eller distraksjon hos bilførere er viktige årsaker 
til kryssulykker mellom bil og sykkel. Det viser en gjennomgang 
av	dybdestudier	av	dødsulykker	for	årene	2005–2007,	som	TØI	har	
gjort	i	samarbeid	med	Chalmers	tekniska	högskola	i	Göteborg.	
Utenlandske	studier	viser	at	sykkelboks,	tilbaketrukket	stopplinje	
for biler og farget/spesiell oppmerking av sykkelfelt med fordel 
kan benyttes i større omfang i bykryss enn tilfellet er i Norge i 
dag. Midtstilt sykkelfelt og spesiell oppmerking av gangfelt vil 
sannsynligvis også ha en positiv effekt.

Ungdom	i	aldersgruppen	16–17	år	som	kjører	lett	motorsykkel,	
lever farlig. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet 
eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av 
motorsyklister,	og	hele	75	ganger	høyere	risiko	pr	kilometer	
enn en gjennomsnittlig bilist. Prosjektet er en del av Statens 
vegvesens etatsprogram om høyrisikogrupper og baserer seg 
på	omfattende	spørreundersøkelser,	som	er	sammenholdt	
med andre datakilder.

Ulykker	med	vogntog	blir	ofte	svært	alvorlige,	men	vogntog	
er utløsende part i bare en tredjedel av dødsulykkene de er 
innblandet i på norske veger. Av 115 slike ulykker mellom 2005 
og	2008	var	vogntogene	utløsende	faktor	i	39	tilfeller.	Møteu
lykker er den vanligste ulykkestypen. Av de 115 dødsulykkene 
var	80	møteulykker,	og	vogntogene	var	den	utløsende	part	i	16	
av	disse,	det	vil	si	20	prosent.	Ulykkene	oppstår	som	oftest	ved	
at motparten kommer over i feil kjørefelt.

Konkurranse
Konkurranseutsettingen	av	Gjøvikbanen	har	bidratt	til	lavere	
kostnader	for	det	offentlige	og	bedre	tilbud	for	passasjerene,	
uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns og 
arbeidsbetingelser. Potensialet for offentlig styring kan også 
sies å være styrket som en følge av at Samferdselsdeparte
mentet har fått økt kunnskap og kompetanse om jernbane som 
følge av prosessen. I rapporten settes det imidlertid spørs
målstegn ved den framtidige kostnadsutviklingen på streknin
gen og ved konkurransens virkninger for øvrige deler av 
jernbanenettet og NSBs virksomhet.

Behovsprøvingen i drosjenæringen står i noen grad i motset
ning	til	konkurransepolitikken,	som	medfører	flere	konkur
rerende sentraler i byområdene og større bruk av anbud ved 
offentlige anskaffelser. Der behovsprøvingen fungerer etter 
intensjonene,	gjør	ikke	konkurransen	det	–	og	omvendt.	Dette	
har gitt varierende utslag i de ulike deler av landet. Mens 
løyvehavere i enkelte distrikter har opplevd sviktende inntekts

Forts.
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grunnlag	for	videre	drosjedrift,	har	enkelte	storbyer	opplevd	
press mot drosjesjåførenes lønns og arbeidsvilkår.

Basisbevilgningen
TØIs muligheter til å ivareta og utvikle rollen som et viten
skapelig forskningsinstitutt er avhengig av basisfinansieringen 
som gis via Norges forskningsråd. Basisbevilgningen gir 
avgjørende bidrag til kompetanseheving gjennom utvikling av 
det teoretiske og metodiske grunnlaget for våre kjerne
områder samt doktorgradsarbeid og internasjonal publisering. 
Andre	viktige	aktiviteter	er	nettverksbygging,	veiledning,	
undervisning,	foredragsvirksomhet	og	andre	typer	formidling.	

Basisbevilgningen	i	2010	besto	av	kr	10,9	millioner	i	grunn
bevilgning	og	kr	5,7	millioner	til	strategiske	instituttprogram	
(SIP). Dette utgjorde til sammen 16 % av TØIs brutto inntekter.

Instituttet tilhører miljøforskningsarenaen i Forskningsrådets 
system,	noe	som	gir	god	anledning	til	strategiske	satsinger	i	
samråd med instituttets viktigste oppdragsgivere. Styret anser 
det som viktig å opprettholde og videreutvikle denne sektor
orienteringen,	da	den	bidrar	til	å	sikre	relevansen	i	instituttets	
forskningsvirksomhet. 

Arbeidsmiljø, likestilling og ulykker
TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2010. Instituttet 
har ikke aktivitet som forurenser det ytre miljøet. Instituttet 
hadde 92 ansatte ved utgangen av 2010. Sykefraværet i 2010 
var	totalt	på	5,8	%	mot	5,5	%	i	2009.	Langtidssykefraværet	
utgjorde	3,6	%	i	2010.	

Instituttet legger vekt på likestilling og tilstreber god balanse 
mellom kjønnene på alle områder og nivå. Ledergruppen 
bestod ved utgangen av 2010 av tre kvinner og fire menn. Av 
forskningslederne var fire kvinner og åtte menn. Omlag 1/3 av 
instituttets forskere i 2010 var kvinner. Det er 1/3 av forskerne 
som er kategorisert som forsker I og/eller har doktorgrad. 
Etter styrets vurdering foreligger det ikke grunn til å iverksette 
spesielle tiltak med tanke på å forebygge diskriminering. 

Instituttet legger opp til fleksible arbeidsformer som ivaretar 
individuelle behov.  Instituttets ansatte har tilbud om ergo
nomiske og psykososiale tjenester. 

Økonomi, oppdragsinngang og kapasitet
Den	samlede	omsetningen	i	2010	var	på	kr	99,8	millioner.	
Årsresultatet	for	2010	ble	et	overskudd	på		kr	1,3	millioner	før	
skatt,	mens	overskuddet	i	2009	var	kr	2,9	millioner.	Instituttets	
driftsresultat	for	2010	ble	på	minus	kr	1,5	millioner,	mens	det	
var	minus	kr	0,9	millioner	i	2009.	Netto	finansposter	utgjorde	i	
2010	kr	2,8	millioner,	mot	3,8	millioner	i	2009.

Hovedgrunnen til driftsunderskuddet er tap på prosjekt 
under EUs rammeprogram og utilstrekkelig prosjektinngang 
sammen holdt med kapasitetsøkningen i forskerstaben.  

Utenlandske inntekter i forbindelse med EUprosjekter ekspo
nerer	TØI	for	noe	valutarisiko,	men	instituttet	har	ikke	inngått	
avtaler eller tatt opp lån i utlandet for å motvirke valuta

risikoen,	da	den	vurderes	som	forholdsvis	begrenset.	Midler	
plassert i utenlandske aksjefond er imidlertid valutasikret. 
Instituttet	har	ikke	lån,	men	har	betydelige	midler	plassert	i	
finansmarkedet og er således eksponert for endringer i renter 
og avkastning. 

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

TØI ble i 2010 funnet skattepliktig for instituttets ordinære 
virksomhet. I tillegg blir instituttet ilagt formuesskatt for de an
deler av eiendelene som ikke er direkte relatert til forsknings
virksomheten. Dette gjelder instituttets finansielle eiendeler. 

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 57 %.

Det ble utført 63 forskerårsverk ved instituttet i 2010. Fire 
 forskere sluttet i 2010 og fem nye forskere ble tilsatt. Kapasi
teten er på et tilfredsstillende nivå.  

Instituttet	fikk	nye	prosjekter	for	kr	110,6	millioner.	
Forsknings	rådet	stod	for	34	%	av	dette,	inkludert	basisfinan
sieringen	på	kr	16,5	millioner.	Vegdirektoratet	var	den	største	
oppdragsgiveren i 2010 og stod for 23 % av inntektene. Sam
ferdselsdepartementet stod for ytterligere 6 % av inntektene. 
Internasjonal	aktivitet,	hovedsaklig	EU-prosjekter,	utgjorde	
11 % av inntektene. 

Styret og ledelsen konstaterer at instituttets gjennomslag i 
EUs forskningsprogram har avtatt gjennom de tre første utlys
ningene	i	7.	rammeprogram.	Dette	er	faglig	uheldig,	men	den	
økonomiske usikkerhet og uforutsigbarhet som knytter seg 
til EUprosjektene blir på den annen side mindre belastende. 
Den største usikkerheten knyttet til EUprosjektene gjelder 
behovet for å reise nasjonal finansiering for å dekke krav om 
egenandel. 

I fjerde utlysning av 7. rammeprogram har TØI en innvilgelses

Årsberetning 2010 forts.

Diagrammet viser fordelingen av prosjektinngang for 2010.
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prosent	på	ca	28	%;	dette	plasserer	oss	igjen	nær	toppen	av	
listen over norske søkere til rammeprogrammet.  

Instituttet har en sunn prosjektøkonomi og har kontinuerlig fokus 
på både faglig og administrativ prosjektstyring. Styret vil i tiden 
framover ha et prioritert fokus på forbedring av driftsresultatet.

TØIs finansielle portefølje har i 2010 fått en verdiøkning på 
ca 13 %.  Styret og ledelsen vil i samråd med instituttets 
finans forvalter løpende vurdere hvorvidt utviklingen i finans
markedene tilsier endringer i instituttets plasseringsstrategi 
eller praktiseringen av denne.     

Organisering og daglig ledelse
Lasse Fridstrøm har vært TØIs instituttsjef i 2010. Styret har 
med virkning fra 1. mars 2011 forlenget hans åremål med nye 
seks	år.	Ressursavdelingen,	som	ivaretar	økonomistyring,	
personalpolitikk og de øvrige administrative funksjonene ved 
instituttet,	har	vært	ledet	av	administrasjonssjef	Nina		Ystehede.	
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	Tone	Haraldsen	har	ledet	Avdeling	for	kommu
nikasjon og tilgjengelighet. 

Instituttets	årsrapport	for	2010,	med	årsberetning,	er	
 tilgjengelig på TØIs hjemmeside www.toi.no.

Styret 
TØIs styre har i 2010 hatt seks møter. Styret har hatt følgende 
sammensetning: 

Direktør Sigurd Larsen (styrets leder) 
Etatsdirektør Anita Skauge 
Forsker Tora Skodvin 
Prorektor Harald M. Hjelle  
Direktør Jan Audun Larsen 
Avdelningschef Pontus Matstoms  
Forsker Knut Sandberg Eriksen (ansattes representant) 
Forsker Aslak Fyhri (ansattes representant)

For 2011 er Susanne Nordbakke valgt til å representere de 
ansatte. Hun avløser Aslak Fyhri. 

Styret og ledelsen vil takke alle medarbeidere ved TØI for 
arbeidsinnsatsen gjennom 2010. Instituttet har en svært 
	kompetent	og	produktiv	stab	av	medarbeidere,	som	i	2010	
har fått fram en rekke sterke faglige resultater og ytterligere 
styrket instituttets gode renommé.

TØIs styre 2010: 

Foran fra venstre: etatsdirektør 
Anita	Skauge,	direktør	Sigurd	
Larsen (styrets leder) og  
forsker Tora Skodvin. 

Bak fra venstre:  forsker Knut 
Sandberg Eriksen (ansattes 
representant),	avdelningschef	
Pontus	Matstoms,	 
forsker Aslak Fyhri (ansattes 
representant) og  
prorektor Harald M. Hjelle. 

Direktør Jan Audun Larsen var 
ikke til stede da bildet ble tatt.  
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 Sigurd Larsen  Anita Skauge 
 Styrets leder

 Tora Skodvin Harald M. Hjelle 

 Jan Audun Larsen Pontus Matstoms  

 Knut Sandberg Eriksen  Susanne Nordbakke
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Regnskap og økonomi 2010

Resultatregnskap pr 31.12.2010
1000 kr Note 2010 2009
Driftsinntekter   
Basisbevilgning 1  16 533   15 538 
Andre prosjektinntekter 2  80 872   74 802 
Annen inntekt 3  2 436   1 302 
Sum driftsinntekter   99 841   91 643 

Direkte prosjektutlegg   23 803   18 129 
Netto driftsinntekter   76 038   73 514 

Driftskostnader   
Personalkostnader 5, 12  64 001   60 857 
Andre driftskostnader   11 971   11 706 
Ordinære avskrivninger 4  1 589   1 826 
Sum driftskostnader   77 561   74 389 
Driftsresultat   (1 522)  (875)

Finansposter
Finans 6  3 051   3 879 
Finanskostnader 6  196   76 
Netto finansposter   2 855   3 803 
Resultat før skatt   1 332   2 928 
Skattekostnad 13  88  
Årsresultat 14  1 244   2 928 
Årsresultatet på kr 1.244.491 tilføres opptjent egenkapital.

Kontantstrømoppstilling
1000 kr  2010 2009
Kontantstrøm fra operasjonelle  
     aktiviteter
Resultat   1 244   2 928 
Avskrivninger   1 589   1 826 
Endring pensjon   (2 051)  (3 498)
Endring andre avsetninger   (1 143)  (297)
Endringer i prosjekter, kunde- 
     fordringer og lev.gjeld   7 778   2 041 
Endring i andre tidsavgrens- 
     ningsposter   834   1 189 
Netto kontantstrøm fra opera- 
     sjonelle aktiviteter   8 251   4 189 
Kontantstrøm fra investerings- 
     aktiviteter
Kjøp av anleggsmidler   1 183   1 088 
Salg av anleggsmidler   37  
Kjøp av aksjer   30   15 
Netto kontantstrøm fra investerings- 
     aktiviteter   1 251   1 103 
Kontantstrøm fra finansierings- 
     aktiviteter
Nedbetaling pantegjeld   
Endring langsiktige fordringer   (2 142)  (1 539)
Netto kontantstrøm fra finansierings- 
     aktiviteter   (2 142)  (1 539)
Netto endring i likviditet    9 142   4 626 

Kontanter, bank og  
     plasserte midler 1.1.   36 648   32 022 
Kontanter, bank og  
     plasserte midler 31.12.   45 791   36 648 
Netto endring   9 142   4 626

Balanse pr 31.12.2010
1000 kr Note 2010 2009

Eiendeler
Varige driftsmidler
IT-utstyr   1 544   1 504 
Inventar/Innredning   3 508   3 917 
Sum varige driftsmidler 4  5 052   5 420 
Finansielle anleggsmidler   
Plasseringer 7  21 033   22 997 
Overfinansiering pensjons- 
    forpliktelse 12  13 991   11 571 
Lån ansatte   466   614 
Sum finansielle anleggsmidler   35 489   35 181 
Sum anleggsmidler   40 542   40 602 
Omløpsmidler   
Prosjekter i arbeid   9 756   14 935 
Kontanter, bank, korts.fordr.   
Forskuddsbetalte kostnader 9, 10  1 899   1 493 
Kundefordringer   5 081   5 394 
Plasserte midler 8  22 916   20 320 
Kontanter, bank, postgiro 8  22 875   16 328 
Sum kontanter, bank, korts.fordr.   52 770   43 535 
Sum omløpsmidler   62 526   58 470 
Sum eiendeler   103 068   99 072 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Grunnkapital   30 000   30 000 
Annen egenkapital  13  28 876   27 632 
Sum egenkapital   58 876   57 632 
Gjeld
Avsetning pensjonsforpliktelser 12  984   615 
Sum langsiktig gjeld og for- 
     pliktelser   984   615 
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld 2,11,13  1 310   3 092 
Forskudd fra oppdragsgivere   21 266   20 089 
Påløpt lønn vedr flexitid, 
ferie mv   7 671   7 760 
Skyldig arbeidsgiveravgift,  
     skatter   8 733   6 766 
Leverandørgjeld   4 227   3 118 
Sum kortsiktig gjeld   43 207   40 825 
Sum gjeld   44 191   41 440 
Sum egenkapital og gjeld   103 068   99 072 

 Sigurd Larsen  Anita Skauge

 Tora Skodvin Harald M. Hjelle 

 Jan Audun Larsen Pontus Matstoms 

 Knut Sandberg Eriksen  Susanne Nordbakke
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Noter til regnskapet

Note 0 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet	er	satt	opp	i	samsvar	med	regnskapsloven	1998.		Det	
er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggs midler.  Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifi
sert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler	vurderes	til	anskaffelseskost,	men	nedskrives	til	
virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. 
Anleggs midler med begrenset økonomisk levetid avskrives plan
messig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig 
verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi.  Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet.  Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig 
verdi som følge av renteendring. 

For plasseringer i fonds benyttes markedsverdi som bokført verdi.

Enkelte	poster	er	vurdert	etter	andre	regler,	og	redegjøres	for	
neden for.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Av
skrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økono
misk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter 
fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på 
grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og 
forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Arbeids
giveravgift er inkludert i tallene for AFP.

Inntektsføring
Prosjektinntekter beregnes ut fra førte timer og øvrig belastning på 
prosjektene.	Det	avsettes	for	pågående,	ikke	fakturerte	prosjekter.	
Forskudd,	hvor	motytelsen	ikke	er	levert,	blir	periodisert	(ført	som	
gjeld). 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 
Kontanter	og	kontantekvivalenter	omfatter	kontanter,	bankinnskudd	
og	andre	kortsiktige,	likvide	plasseringer.

Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom 
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt 
skatt	er	beregnet	med	28	%	på	grunnlag	av	de	midlertidige	forskjel
ler som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier,	samt	skattemessig	underskudd	til	fremføring	ved	utgangen	
av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad 
det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Note 1 – Basisbevilgning 2010

Note 2 – Avsetninger
Pr. 31.12.10 omfatter denne posten:

Balanseført	avsetning	pr	31.12.10	utgjør	kr	1	088	632.	

Instituttet har i løpet av 2010 dekket inn kr 1 143 275 på tre ulike  
EUprosjekt. Tapet er trukket fra på avsetningen i 2010.

Instituttet har en generell avsetning på mindre prosjekter på 
kr 200 000. Det er gjort en vurdering av den øvrige porteføljen uten 
at man har sett grunn til å gjøre ytterligere avsetninger.

Note 3 – Samferdsel

	TØI	dekker	kostnader	til	redaktør,	sekretær	og	lokaler	med	mer.

Note 4 – Varige driftsmidler

Avskrivningstid:
ITutstyr: 3 år Utstyr 5 år 
Inventar:	 8	år	 Innredning:		 10	år 
Bygget: 100 år

Grunnbevilgning	fra	NFR	 	10	868	000	
Strategiske Instituttprogram (SIP) fra NFR  5 665 000 
  16 533 000 

Mulig	tap	på	nasjonale	og	internasjonale	prosjekt	 	888	632	
Mulig tap mindre prosjekt  200 000 
	 	1	088	632

 2010 
Samferdsel Regnskap Budsjett

Salg	av	abonnementer	 	833	369		 	900	000	
Salg av annonser o a  50 000   50 000 
Bidrag fra Samferdselsdepartementet  250 000   250 000 
Sum inntekter  1 133 369   1 200 000 
Honorar	 	272	186		 	300	000	
Produksjon	og	utsendelse	 	677	019		 	877	500	
Sum kostnader  949 204   1 177 500 
Dekningsbidrag	 	184	165		 	22	500

 Verdi pr Tilgang Salg  Ordinære Verdi pr
 01.01.10  drifts- avskriv- 31.12.10
   middel ninger

Inventar/Innredning	 	3	916	699		 	47	263		 	 	(455	473)	 	3	508	490	
Utstyr	 	18	813		 	–				 	 	(9	407)	 	9	406	
IT.utstyr	 	1	484	948		 	1	192	201		 	(18	667)	 	(1	124	189)	 	1	534	293	
Sum  5 420 460   1 239 464   (18 667)  (1 589 069)  5 052 188

Forts.
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Note 5 – Lønnskostnader

Note 6 – Finansinntekter/-kostnader
Finansinntekter	omfatter	renteinntekter	på	plassering	i	bank,	fonds,	
kursgevinst,	valutagevinst	og	boliglån	til	ansatte.	Finanskostnader	
utgjør	rentekostnader,	valutatap	og	kurstap	på	plasserte	midler	i	

aksjer og fond. 

Note 7 – Eiendeler CIENS Eiendom KS/AS

*Herav	ansvarlig	lån	for	Ciens	Eiendom	AS,	opprinnelig	lånebeløp	7,42	mill.	kr.	
Saldo	pr	31.12.10	beløper	seg	til	4,512	mill.	kr.	

Investeringene er hovedsaklig gjort i CIENS Eiendom KS som har 
238,7	mill.	kr	i	fordring	på	99,9	%	eiet	CIENS	Eiendom	ANS	hvor	
bygget er bokført. CIENS Eiendom KS har 217 mill. kr i gjeld til DnB 
NOR som er sikret. Banken har sikkerhet i fast eiendom i CIENS 
Eiendom ANS. Bygget ble taksert til 350 mill. kr i januar 2011. 

TØI har en gjensidig bindende fremleieavtale med Forskningsparken 
AS	som	utleier,	fra	01.10.2006	til	30.09.2021.	Utleier	har	rett	til	å	
forlenge	sin	leieavtale	med	huseier,	CIENS	Eiendom	ANS.	Dersom	
utleier	forlenger	sin	avtale	med	huseier,	har	TØI	tilsvarende	rett	til	å	
forlenge leieforholdet.

Note 8 – Bank, plasseringer
Pr. 31.12.10 er det bundet kr 3 341 507 på skattetrekkskonto. På 
samme tidspunkt er det avsatt kr 2 629 120 i forskuddstrekk. 
Forskudds trekket er gjennom året innbetalt innen terminens forfall.
Plasserte	midler	er	i	aksjefond	utland,	hedgefond	og	pengemarkeds
fond. Plasserte midler er vurdert til markedsverdi.

Note 9 – Forskuddsbetalte kostnader

Note 10 – Andre kortsiktige fordringer

Note 11 – Annen kortsiktig gjeld

 2010 2009
Lønn	 	46	832	396		 	46	382	969	
Arbeidsgiveravgift	 	8	069	948		 	7	873	245	
Pensjonskostnader	 	5	512	824		 	4	364	544	
Andre	ytelser	 	1	823	036		 	708	291	
Lønn,	honorar	ikke	ansatte	 	1	762	304		 	1	527	547	

Sum	 	64	000	507		 	60	856	596	

Antall	årsverk	pr	31.12	 79,27	 77,7

Følgende poster inngår i lønnskostnaden:  

Styret  239 200   191 900 
Instituttsjef	 	930	288		 	932	940	
Pensjonspremie for instituttsjef  112 311  
  
Revisor:  
Revisjonshonorar for 2010 er kr 221.171 ekskl. mva.  
Revisjonshonorar	knyttet	til	prosjektrevisjon	utgjør	kr	23.825	ekskl.	mva.

Finansinntekter: 2010 2009
Renteinntekter fra personallån  12 956   19 276 
Renteinntekter bank  164 450   157 976 
Renteinntekter	CIENS	Eiendom	 	88	768		 	46	134	
Agiogevinst  36 576   106 642 
Kursgevinst	fond	 	2	748	091		 	3	355	524	
Utbetalt	fra	pengemarkedsfond	 	 	193	789	

	 	3	050	841		 	3	879	341	
Finanskostnader:  
Annen	rentekostnad	 	5	358		 	4	092	
Disagio  190 935   71 900 

  196 293   75 992 

Sum	finansposter	 	2	854	547		 	3	803	350

   Andel  Tilbake-
 Eier- Selskaps-  ordinær  Betalt  betalt   Bokført
 andel kapital kapital overkurs kapital verdi
Anleggsmidler:      
Ciens	Eiendom	KS	 23,40	%	 	75	200	000		 	17	592	000		 	8	498	163		 	–7	388	964		 	18	701	199	
Eiens	Eiendom	AS	 26,0	%	 *	7	520	000		 	1	955	000		 	1	086	627		 	–781	875		 	2	259	752	
MFS	AS	 	 	 	42	850		 	 	 	42	850	
Ciens AS    15 000     15 000 
Instidata AS    14 000     14 000 

   82 720 000   19 618 850   9 584 790   –8 170 839   21 032 801

 Ansk. Bokført Anskaf- Årets  Balanse-
 kost verdi felse gevinst/ ført inkl.
Plasserte midler 01.01.10 01.01.10 2010 utbytte/ utbytte/
    tap renter

Aksjefond	utland	 	14	500	000		 	9	964	877		 	–4	552	210		 	1	083	211		 	6	495	878	
Aksjefond	innland	 	3	030	000		 	3	671	250		 	4	400	000		 	1	294	807		 	9	366	057	
Hedgefond  4 500 000   4 760 929    313 370   5 074 299 
Pengemarkedsfond	 	1	500	000		 	1	922	695		 	 	56	703		 	1	979	398	

	 	23	530	000		 	20	319	751		 	–152	210		 	2	748	091			22	915	632

Denne posten omfatter: 2010 2009
Abonnement	bibliotek	 	182	657		 	456	582	
Konsulenttjenester  90 741  
IT-kostnader	 	36	172		 	224	829	
Forsikring	 	 	68	536	

  309 570   749 947

 2010 2009
Diverse fordringer CIENS Eiendom AS  213 464  
Diverse fordringer CIENS Fagsenter  1 355 675   411 200 
Avregning	lønn	og	andre	forskudd	 	16	428		 	7	578	
Fordring	Vital	Foretakspensjon	 	3	380		
Diverse	fordringer	 	 	323	892	

	 	1	588	947		 	742	670

 2010 2009
Påløpte kostnader  132 600   669 533 
Rapportkostnader	 	9	178		
Medlemskontingent CIENS AS  50 000  
Lønnsforskudd	 	 	28	293	
Tilbakebetalt	forskuddsfinansiering	EU-prosjekt	 	 	161	854	

	 	191	778		 	859	680

Noter til regnskapet 2010 forts.
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Note 12 – Pensjonsforpliktelser
TØI	har	pensjonsordninger	som	pr	31.12.10	omfatter	i	alt	85	aktive	
yrkesutøvere og 26 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte 
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opp
tjeningsår,	lønnsnivå	ved	oppnådd	pensjonsalder	og	størrelsen	på	
ytelsene fra folketrygden. Instituttets pensjonsordning tilsvarer 
minimumskravene i forhold til det som tilsvarer OTP. Den kollektive 
pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i Vital. 
De økonomiske forutsetningene er i tråd med Regnskapsstiftelsens 
anbefalinger (NRSP).

Pensjonsordning:

AFP:

Note 13 – Skatteberegning 

Note 14 – Endring i egenkapital

Beløp i hele NOK  2010 2009
Nåverdi	av	årets	pensjonsopptjening	 3	850	204	 3	556	274
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 3 031 646 2 777 731
Avkastning	på	pensjonsmidler	(fratrukket	adm.	kostnader)	 –2	907	620	 –2	537	750
Resultatført	aktuarielt	tap/	(gevinst)	 666	578	 564	349
Resultatført implementeringsvirkning 0 0
Resultatført planendringseffekt/ overgang til innskudd etc. 0 0
Periodisert arbeidsgiveravgift 560 367 535 272
Netto pensjonskostnad 5 201 175 4 895 876

Estimert avkastning på pensjonsmidler:  
*Beste estimat  basert på oppnådd avkastn. pr. 2. kvartal 2010 2 650 752 

Økonomiske forutsetninger for beregningene av pensjonskost. 2010 2009
Diskonteringsrente	 5,40	%	 5,50	%
Forventet	avkastning	på	pensjonsmidler	 5,70	%	 5,80	%
Årlig	forventet	lønnsvekst	 4,50	%	 4,00	%
Årlig	forventet	G-regulering		 4,25	%	 3,75	%
Årlig	forventet	regulering	av	pensjoner	under	utbetaling	 1,40	%	 1,50	%

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2010 31.12.2009
Påløpte	pensjonsforpliktelser	(DBO)		 68	898	473	 56	712	289
Pensjonsmidler til markedsverdi 62 263 209 56 364 327
Påløpte	pensjonsforpliktelser	(DBO)	ekskl.	AGA	 –6	635	264	 –347	963
Arbeidsgiveravgift	 –935	572	 –49	063
Påløpte	pensjonsforpliktelser	inkl.	AGA	 –7	570	837	 –397	026
Ikke resultatført planendring/ implementeringsvirkning 0 0
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 21 561 992 11 974 377
Tilpasninger	AGA	tidligere	beregninger	 0	 0
Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA 13 991 155 11 577 352

Beløp i hele NOK  2010 2009
Nåverdi	av	årets	pensjonsopptjening	 11	127	 97	078
Rentekostnad	på	pensjonsforpliktelsen	 64	534	 89	659
Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm. kostnader) 0 0
Resultatført	aktuarielt	tap/	(gevinst)	 0	 102	886
Resultatført implementeringsvirkning 0 0
Resultatført	planendringseffekt/	overgang	til	innskudd	etc.	 817	896	 0
Periodisert	arbeidsgiveravgift	 10	668	 26	330
Netto pensjonskostnad 904 225 315 953

Estimert avkastning på pensjonsmidler:  
*Beste estimat  basert på oppnådd avkastning pr. 2 kvartal 2010 0 

Økonomiske forutsetn. for beregn. av pensjonskostnaden 2010 2009
Diskonteringsrente	 5,40	%	 5,50	%
Forventet	avkastning	på	pensjonsmidler	 0,00	%	 0,00	%
Årlig	forventet	lønnsvekst	 4,50	%	 4,00	%
Årlig	forventet	G-regulering		 4,25	%	 3,75	%
Årlig	forventet	regulering	av	pensjoner	under	utbetaling	 4,25	%	 3,75	%

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2010 31.12.2009
Påløpte	pensjonsforpliktelser	(DBO)		 945	182	 1	528	660
Pensjonsmidler til markedsverdi 0 0
Påløpte	pensjonsforpliktelser	(DBO)	ekskl.	AGA	 –945	182	 –1	528	660
Arbeidsgiveravgift	 –133	271	 –215	541
Påløpte	pensjonsforpliktelser	inkl.	AGA	 –1	078	453	 –1	744	201
Ikke resultatført planendring/ implementeringsvirkning 0 0
Ikke	resultatført	virkning	av	estimatavvik	 94	518	 1	129	252
Tilpasninger	AGA	tidligere	beregninger	 0	 0
Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA –983 935 –614 949

 2 010 2 009
Betalbar skatt fremkommer slik:  
Resultat	før	skattekostnad	 1	332	325	 2	928	347
Ikke	fradragsberettigede	kostnader	 509	629	 511	968
Resultat	Ciens	Eiendom	KS	 –672	229	 –969	731
Verdijustering	plasseringer	 –2	748	091	 –3	355	524
Endring	i	midlertidige	forskjeller	 –3	434	356	 –3	893	877
Overført	underskudd	til	fremføring	 5	012	722	 4	778	817
  

Grunnlag	betalbar	skatt	 0	 0

  
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel
Annleggsreserve	 –427	753	 –667	619
Netto pensjonsmidler 13 007 220 10 956 005
Avsetning	iht.	god	regnskapsskikk	 –1	088	632	 –2	231	907
Underskudd	til	fremføring	 –12	277	499	 –7	264	777

Grunnlag utsatt skattefordel/utsatt skatt –786 664 791 702
Utsatt skattefordel/utsatt skatt  220 266 –221 677
  
Utsatt skattefordel er ikke innarbeidet i regnskapet

Skatt på formue:
Skattekostand fremkommer slik
Skatt formue 2010  30 000  
Skatt	formue	tidl.	år	betalt	i	2010	 	57	834		

Sum	skattekostnad	 	87	834		
  
Betalbar skatt 2010  30 000  

  EK pr 01.01   Årets resultat   EK pr 31.12 

	Grunnkapital		 	30	000	000		 	 	30	000	000	
	Annen	egenkapital		 	27	631	728		 	1	244	491		 	28	876	219	

	 	57	631	728		 	 	58	876	219
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INSTITUTTSJEF  
Fridstrøm Lasse  Siviløkonom

MEDARBEIDERE I STAB  
Dahl Flemming Vikar Journalist

Wormnes Are Redaktør Journalist

Aas Harald Kommunikasjonsleder Statsviter

KOMMUNIKASJON OG TILGJENGELIGHET  
Brechan	Inge*	 	 Psykolog	–	Siviløk.

Denstadli Jon Martin  Siviløkonom hae

Dybedal Petter Forskningsleder Samfunnsøkonom

Ekstrøm Tove Killingmoe  

Engebretsen Øystein  Samfunnsgeograf

Farstad Eivind  Siviløkonom

Gjerdåker	Anne	 	 Samfunnsgeograf

Grue	Berit	 	 Ingeniør

Hald May*  

Haraldsen Tone Avdelingsleder Sosiolog

Haukeland Jan Vidar  Sosiolog

Hjorthol Randi Forskningsleder Sosiolog

Jacobsen Jens Kristian Steen Sosiolog

Julsrud Tom Erik*  Sosiolog

Lian Jon Inge Forskningsleder Samfunnsgeograf

Nenseth Vibeke Forskningsleder Sosiolog

Rideng Arne  Samfunnsgeograf

Rønnevik Joachim  Samfunnsgeograf

Thrane Christer  Professor i reiseliv

Tønnesen Anders  Samfunnsgeograf

Vågane Liva  Samfunnsgeograf

ORGANISERING OG IVERKSETTING  
Christiansen Petter*  Statsviter

Fearnley Nils  Transportøkonom

Hanssen Jan Usterud  Sivilingeniør

Hoff	Annelene	Holden,	Perm		 Samfunnsgeograf

Jansen AlfInge  Prof. i adm. og org.

  vitensk.

Larsen Odd I  Samfunnsøkonom

Leiren Merethe Dotterud  Statsviter

Loftsgarden Tanja  Sivilingeniør

Longva Frode Konst. forskningsleder Sosiolog

Næss Petter  Arkitekt

Olsen Silvia J.  Statsviter

Osland Oddgeir  Sosiolog

Ramjerdi Farideh  Sivilingeniør

Skollerud Kåre H.  Sosiolog

Strand Arvid Avdelingsleder Sivilingeniør

Tennøy Aud  Sivilingeniør

Aarhaug Jørgen  Samfunnsøkonom

RESSURSAVDELING  
Abelvik Astrid  

Hansson Lars  

Jacobsen Linda  Siviløkonom

Johansen Svein  

Kjelstrup Lisbeth  

Nørgaard Ulla  

Refstie Espen  Siviløkonom

Strømmen AnneLise  

Voll	Nils	Gaute*	 	 Matematiker

Wettergreen Unni  

Ystehede Nina* Administrasjonssjef Siviløkonom

SIKKERHET OG MILJØ  
Akhtar Juned  Sivilingeniør

Amundsen	Astrid	Helene	 	 Geograf

Assum Terje  Sosiolog

Backer-Grøndahl	Agathe	 	 Psykolog

Bjørnskau Torkel Forskningsleder Statsviter

Elvebakk Beate  Filosof

Elvik Rune Forskningsleder Statsviter

Fyhri Aslak  Miljøpsykolog

Hagman Rolf  Sivilingeniør

Høye Alena  Dr i samf.vitenskap

Klæboe Ronny  Psykolog

Kolbenstvedt Marika Stedfortr. instituttsjef Sosiolog

Meyer Sunniva Frislid  Statsviter

Mosslemi Marjan  Sivilingeniør

Nordbakke Susanne  Sosiolog

Nævestad TorOlav*  Sosiolog

Phillips Ross Owen  Psykolog

Rømming Trude Christin  

Sagberg Fridulv Forskningsleder Psykolog

Sørensen Michael Wøhlk Jæger Sivilingeniør

Ulleberg Pål  Psykolog

Veisten Knut  Samfunnsøkonom

Vaa Truls  Psykolog

ØKONOMI OG LOGISTIKK  
Andersen Jardar  Sivilingeniør

Askildsen Thorkel Christie  Samfunnsgeograf

Bai Yu  Siviløkonom

Eidhammer Olav  Samfunnsøkonom

Eriksen Knut Sandberg  Samfunnsøkonom

Flügel Stefan  Samfunnsøkonom

Halse Askill Harkjerr  Samfunnsøkonom

Hansen Wiljar  Samfunnsøkonom

Hauge Karen Evelyn*  Samfunnsøkonom

Hovi Inger Beate Forskningsleder Samfunnsøkonom

JeanHansen Viggo  Samfunnsøkonom

Johansen Kjell Werner Avdelingsleder Samfunnsøkonom

Killi Marit  Samfunnsøkonom

Kwong Chi Kwan*  Sivilingeniør

Ludvigsen Johanna  Siviløkonom hae

Madslien Anne Forskningsleder Sivilingeniør

Maqsood Tariq*  Fysiker

Minken Harald Konst. forskningsleder Samfunnsøkonom

Steinsland Christian  Sivilingeniør

ThuneLarsen Harald  Samfunnsøkonom

  

* Ansatt 2010  

SLUTTET 2010  
Gustav	Nielsen	 	 Sivilingeniør

Hanne Samstad  Samfunnsøkonom

Henning Lauridsen  Sivilingeniør

Anita Vingan  Samfunnsøkonom

Tore Lien  

Ansatte per 31.12.10

Ingeniører 16

Sosiologer 13

Økonomer 26

Statsvitere 7

Geografer 10

Psykologer 8

Andre 9
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Besøks- og postadresse:
Transportøkonomisk institutt

Gaustadalléen	21
NO 0349 Oslo
www.toi.no

Telefon:	22	57	38	00
Telefaks: 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

TØI	er	et	anvendt	forskningsinstitutt,	som	mottar	basis-
bevilgning fra Norges forskningsråd og gjennomfører 
forsknings og utredningsoppdrag for næringsliv og 
offentlige etater. TØI ble opprettet i 1964 og er organisert 
som uavhengig stiftelse.

TØI utvikler og formidler kunnskap om samferdsel med 
vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet har 
et tverrfaglig miljø med rundt 70 høyt spesialiserte forskere.

Instituttet utgir tidsskriftet Samferdsel med 10 nummer 
i året og driver også forskningsformidling gjennom TØI
rapporter,	artikler	i	vitenskapelige	tidsskrifter,	samt	innlegg	
og intervjuer i media. TØIrapportene er gratis tilgjengelige 
på instituttets hjemmeside www.toi.no.

TØI er partner i CIENS Forskningssenter for miljø og 
samfunn,	lokalisert	i	Forskningsparken	nær	Universitetet	
i Oslo (se www.ciens.no). Instituttet deltar aktivt i 
internasjonalt	forskningssamarbeid,	med	særlig	vekt	på	
EUs rammeprogrammer.

TØI dekker alle transportmidler og temaområder innen 
samferdsel,	inkludert	trafikksikkerhet,	kollektivtransport,	
klima	og	miljø,	reiseliv,	reisevaner	og	reiseetterspørsel,	
arealplanlegging,	offentlige	beslutningsprosesser,	
næringslivets transporter og generell transportøkonomi.

Transportøkonomisk institutt krever opphavsrett til 
egne arbeider og legger vekt på å opptre uavhengig av 
oppdragsgiverne i alle faglige analyser og vurderinger. 

Transportøkonomisk institutt (TØI)
Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning


