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Virksomhetsidé
Transportøkonomisk institutt er en ideell stiftelse som
skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med
vitenskapelig 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. B
 åde 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 Forskningsparken på Blindern i Oslo. Sammen utgjør
forskningsinstituttene 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

Årsrapporten er redigert av Harald Aas
Utgivelse: 2012
Layout: Melkeveien Designkontor as
Portrettfoto: Svein Erik Dahl/Samfoto
Forsidefoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia

Stiftelsens vedtekter (utdrag)
1. TØI skal fungere som et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne
forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv.
2. TØI skal formidle informasjon om forskningsresultater
og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i
samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.
3. TØI skal arbeide for en høy samferdselsfaglig kompetanse og en hensiktsmessig utnyttelse av de samlede
forskningsressurser innen samferdsel gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og undervisningssteder.
4. TØI skal gi medarbeiderne muligheter for faglig utvikling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor
stiftelsen.
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Årsberetning 2011

Transportøkonomisk institutt (TØI) er
organisert som en 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 (Oslo Centre for Interdisciplinary
Environmental and Social Research – Forsknings
senter for miljø og samfunn, www.ciens.no). CIENS
består av åtte selvstendige institutt og én assosiert
partner. Ambisjonen er å styrke tverrfaglig forskning
og samarbeid mellom natur- og samfunnsvitenskape
lige miljøer.
TØI utførte i 2011 59,4 forskerårsverk. Omsetningen
var på 100,1 mill. kr inkludert basisbevilgning. Driften
gikk med et overskudd på 0,6 mill. kr, mens årsresul
tatet ble et overskudd på 0,4 mill. kr.
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Vitenskapelig rapportering, formidling
og brukerkontakt
TØI legger vekt på aktiv og effektiv formidling til mange
målgrupper gjennom ulike kanaler. I 2011 publiserte
TØIs medarbeidere 38 artikler i internasjonale og norske
tidsskrifter med fagfellevurdering. Dette er åtte flere enn
året før. I tillegg kommer ti bidrag i bøker utgitt på forlag
som er godkjent for kreditering innenfor ordningen med
resultatbasert grunnbevilgning. Siden 2005–2006 er
tallet på slike vitenskapelige artikler mer enn fordoblet,
uten at forskerstaben har økt noe særlig. Forskerne har
også i løpet av 2011 gitt ca 20 bidrag til konferanserapporter, fagbøker og lærebøker.
TØIs forskere deltar aktivt på nasjonale og internasjonale forskningskonferanser og seminarer og holdt ca 50
presentasjoner ved slike anledninger i 2011. En fjerdedel
av TØIs ansatte innehar også redaktør- og refereeverv i
fagtidsskrifter.
To TØI-medarbeidere, Jan Vidar Haukeland og Aslak
Fyhri, disputerte i 2011 til PhD-graden. Ved utgangen
av 2011 er 11 av TØIs medarbeidere i gang med doktorgradsstudier.
I 2011 ble det utgitt 53 TØI-rapporter. I tillegg kommer publikasjoner fra instituttets mange EU-prosjekter
og andre samarbeidsprosjekter. Instituttets rapporter
og resultater skal være lett tilgjengelige for alle interesserte brukere. Våre nettsider www.toi.no er en viktig
formidlingskanal. TØI-rapportene omtales som hovedregel på hjemmesiden og legges ut i fulltekst sammen
med artikler og annet fagstoff, lenker til medieomtale av
instituttets forskning etc. Nettstedet brukes aktivt av en
rekke journalister.
TØI bruker også Internett for publisering av Trafikksikkerhetshåndboken og oppslagsverket Tiltakskatalog.
no. Sistnevnte ble lansert i september 2011 og beskriver
en rekke miljø- og klimatiltak som kan benyttes for å
begrense vegtrafikkens negative virkninger i primært
byer og tettsteder. Nettstedet retter seg særlig mot
planleggere i kommunene og bygger på den tidligere
Miljøhåndboken og nettstedet «Miljøveg».
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 Vegdirektoratet og redigeres
etter redaktørplakaten. TØI-forskerne skrev i 2011 50
artikler i Samferdsel og andre fagtidsskrifter.
Forskerne ved instituttet har også vært aktive allmennformidlere i 2011 ved å holde ca 140 foredrag for
brukermiljøene. Tall fra Retriever viser at TØI var referert i over 2700 artikler i ulike aviser eller på medienes
internettsider i 2011. I tillegg kommer formidling gjennom radio og TV. Antall oppslag i nettavisene gikk litt ned
i forhold til 2010, men antall oppslag i papiravisene økte.
Aftenposten er fortsatt en av TØIs viktigste formidlingskanaler, ved at vi er nevnt én gang pr uke i gjennomsnitt. I
VG, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Dagsavisen
var instituttet nevnt hyppigere enn hver annen uke.
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.

Helseskadelige NO2-utslipp

TØI har et lite, men svært kompetent miljø når det gjelder motorteknologi, drivstoff og avgasser fra ulike typer
kjøretøy. I tillegg til studier av potensialet for elektrifisering av bilparken, har instituttet i 2011 arbeidet med
utslipp av klimagasser og lokal luftforurensning. Mens
partikkelutslippene fra vegtrafikken har minket, øker
utslipp av den helseskadelige gassen NO2.
Gjennom et prosjekt for Statens vegvesen har TØI i
samarbeid med VTT i Finland påvist at nye personbiler
med dieselmotor slipper ut 10 til 40 ganger mer NOx enn
tilsvarende biler med bensinmotor i tett bytrafikk. Faktiske utslipp av NOx har vist seg å være betydelig større
ved køkjøring og ved kjøring i kaldt klima sammenliknet
med det normerte kjøremønsteret i typegodkjenningen.
Noe av det mest overraskende er at oksiderende katalysatorer og partikkelfiltre som nye dieselbiler utstyres
med, fører til at utslippene av NO2 øker betydelig.

Faglige høydepunkter
Flere forskningsresultater fra prosjekter i 2011 har vakt
oppmerksomhet i mediene og inngår som grunnlag
for myndighetenes politikkutforming på de respektive
feltene. Ikke minst har instituttet levert vesentlig grunnlagsmateriale til transportetatenes forslag til Nasjonal
transportplan. Bidragene spenner fra utarbeiding av
ulike trafikkprognoser til vurdering av hvilke tiltak som er
mest effektive for å overføre gods fra veg til sjø og bane.

Piggfrie dekk og sikkerhet
Trafikksikkerhet er et av TØIs viktigste forskningsområder. Diskusjonen om hva som er best av piggdekk kontra
mer miljøvennlige piggfrie dekk, er et tilbakevendende
tema. En ny studie viser at redusert bruk av piggdekk i
fem av de største byene i Norge i perioden 2002–2009
kun førte til to prosent flere politirapporterte trafikkulykker med personskade i piggdekksesongen. Studien
bekrefter resultatene av en tilsvarende tidligere TØIstudie fra 2000, at økningen av piggfrie dekk i liten grad
fører til flere ulykker.

Utrygghet blant bussjåfører
TØI arbeider med sikkerhet og trygghet innenfor samferdselssektoren ut fra mange ulike innfallsvinkler. En spørre-
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undersøkelse blant sjåfører i taxi, lastebil, T-bane og buss
viser at bussjåfører er mer utrygge enn andre sjåfører.
Dette gjelder både frykten for at de skal havne i en ulykke,
og for at skal utsettes for vold og trusler. Det er en klar
sammenheng mellom hva man har opplevd, og hvor redd
man er. Derfor er de mest erfarne sjåførene faktisk de
som føler mest utrygghet. I studien ble også risikooppfatningen sammenlignet mellom norske og franske sjåfører.
Franske sjåfører er langt mer utrygge enn norske.

Gods på jernbane kan gi klimagevinst
Forskningsprosjektet TEMPO er et samarbeid med blant
annet CICERO Senter for klimaforskning og en rekke brukerpartnere. En av arbeidspakkene viser at en overføring
av gods fra veg til jernbane til og fra kontinentet kan ha en
god klimaeffekt. Omlag 85 prosent av oppvarmingen fra
disse transportene kan spares dersom de blir overført til
jernbane. Bedre samarbeid mellom nasjonale togoperatører, Jernbaneverket, europeiske myndigheter og infrastrukturforvaltere, samt logistikkselskap og vareeiere, er
viktig om man skal lykkes i å overføre gods fra veg til bane.

Alternativ finansiering av kollektivtransport
Styrking av kollektivtransporten er et viktig mål for
myndighetene. Men dagens finansieringsnivå er ikke
tilstrekkelig hvis de uttalte målene skal nås. TØI har gått
gjennom nasjonale og internasjonale erfaringer og skisserer tre mulige modeller for en framtidig finansiering av
kollektivtransporten i norske byer.
• Den statlige modellen: Ansvaret for å utforme kollektivtransporten vil fortsatt ligge hos Fylkeskommunen,
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men staten får et økt ansvar for å sikre tilstrekkelig
og langsiktig finansiering (Økte rammeoverføringer til
kollektivtransport, egne bymidler, belønningsordning,
finansiering av store prosjekter).
• Den lokale modellen: Kollektivtransport som et regionalt eller lokalt anliggende opprettholdes og styrkes.
Samtidig styrkes lokale myndigheters mulighet til å
hente finansiering til kollektivtransporten (Øremerket
fylkeskommunal/kommunal inntektsskatt, arbeidsgiveravgift, skatt på arbeidsgiverbetalt parkering,
øremerket drivstoffavgift, eiendomsavgifter).
• Prosjektmodellen: Økt fokus på organisering og
finansiering av kollektivprosjekt (Offentlig privat
samarbeid – OPS, statlig låneordning, etablering av
statlig kompetanseenhet, statlig medfinansiering av
OPS-prosjekt).

OPTIC (Optimal Policies for Transport in
Combination)
TØI er engasjert i en rekke forskningsprosjekter for EUkommisjonen. I 2011 ble prosjektet OPTIC avsluttet, der
TØI har vært koordinator. Sluttrapporten inneholder en
«verktøykasse» som beskriver hvordan pakker av tiltak
innen transportsektoren bør settes sammen for å unngå
at negative utilsiktede effekter oppstår. Alle stadiene
beskrives i detalj, fra definering av mål og utvelging av
tiltak til implementering og evaluering.

Over 10 prosent har transportproblemer
Tilgjengelighet for alle er et av målene i transportpolitikken. Data fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009 viser imidlertid at over 10 prosent
av befolkningen har fysiske problemer som begrenser

muligheten til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. Ni prosent oppgir at de har varige fysiske problemer som hindrer utfoldelsen, mens to prosent oppgir
at problemene er av midlertidig art. Når de med varige
problemer likevel reiser, er det først og fremst med bil.

Utenlandske sjåfører en trussel mot
transportnæringen
En gjennomgang av rammebetingelsene i transport- og
logistikkmarkedet viser at forskjellene i lønnskostnader for en norsk sjåfør sammenliknet med en sjåfør fra
de nye EU-landene, utgjør fra 80 til 90 prosent. Dette
tilsvarer en differanse i fremføringskostnadene på ca 40
prosent. Dette kan være en trussel for transportnæringen i Norge, men gir samtidig norske eksportbedrifter
mulighet for billig transport til internasjonale markeder.
Kostnadsforskjellene illustrerer hvorfor norskregistrerte
lastebiler i en lengre periode har tapt markedsandeler
ved grenseoverskridende transporter.

Konkurranseflater i godstransport
Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for ulike vareslag, avstander og korridorer knyttet til henholdsvis innenrikstransport, import
og eksport. For å overføre gods fra veg til bane er de

viktigste tiltakene økte drivstoffavgifter for vegtrafikken,
lengre krysningsspor for jernbanen og reduserte terminalkostnader for jernbanen. Når det gjelder overføring av
gods fra veg til sjø er det fjerning av vareavgift i havnene,
reduserte terminalkostnader i havnene, økte drivstoffavgifter for vegtrafikken, fjerning av kai- og anløpsavgifter
og større tillatt dybde i enkelte havner som er viktigst.

Basisbevilgningen
TØIs muligheter til å ivareta og utvikle rollen som et
vitenskapelig 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 kjerneområder samt doktorgradsarbeid
og internasjonal publisering. Andre viktige aktiviteter er
nettverksbygging, veiledning, undervisning, foredragsvirksomhet og andre typer formidling. Dette legger
grunnlaget for faglig kvalitet på oppdragsforskningen
og gir muligheter for internasjonale oppdrag, spesielt
innenfor EUs rammeprogrammer.
Basisbevilgning i 2011 besto av 11,6 mill. kr i grunnbevilgning og 5,5 mill. kr til strategiske instituttsatsinger
(SIS). Dette utgjorde til sammen 17 % av TØIs brutto
inntekter.
Instituttet tilhører miljøforskningsarenaen gjennom
Miljøalliansen AS 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 sektororienteringen, da den bidrar til å sikre relevansen i
instituttets forskningsvirksomhet.

Arbeidsmiljø, likestilling og ulykker
TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2011.
Instituttet har ikke aktivitet som forurenser det ytre miljøet. Instituttet hadde 91 ansatte ved utgangen av 2011.
Sykefraværet i 2011 var totalt på 6,1 % (5,8 % i 2010).
Langtidssykefraværet utgjorde 4,1 % i 2011 (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 2011 av to kvinner
og fire menn. Forskningslederne bestod av fire kvinner og fire menn og omlag 1/3 av forskerne var kvinner
i 2011. 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 ergonomiske og psykososiale tjenester.
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Økonomi, oppdragsinngang og kapasitet
Den samlede omsetningen i 2011 var på 100,1 mill. kr.
Årsresultatet for 2011 ble et overskudd på 0,4 mill. kr,
mens overskuddet i 2010 var 1,2 mill. kr. Instituttets
driftsresultat for 2011 ble på 0,6 mill. kr, mens det var
minus 1,5 mill. kr i 2010.
Utenlandske inntekter i forbindelse med EU-prosjekter eksponerer TØI for noe valutarisiko, men instituttet
har ikke inngått avtaler eller tatt opp lån i utlandet for å
motvirke valutarisikoen, da den vurderes som forholdsvis
begrenset. 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 2008 funnet skattepliktig for instituttets
ordinære virksomhet. Dette vedtaket ble påklagd, og i
april 2011 gav Skatteklagenemnda TØI medhold. Men
Skatteetaten klaget nemndas avgjørelse inn for Riksskattenemnda, som vil treffe vedtak i mars 2012. Saken har
prinsipiell betydning for hele forskningssektoren.
Instituttet har 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
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på 56 %. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold som påvirker instituttets finansielle situasjon etter
regnskapets avslutning.
Det ble utført 59,4 forskerårsverk ved instituttet i 2011.
Syv forskere sluttet i 2011 og en forsker ble tilsatt. Kapasiteten er på et tilfredsstillende nivå.
Instituttet fikk nye prosjekter for 90,8 mill kr. Forskningsrådet stod for 37 % av dette, inkludert basisfinansieringen på 17,1 mill. kr. Vegdirektoratet var den største
oppdragsgiveren i 2011 og stod for 20 % av inntektene.
Samferdselsdepartementet stod for ytterligere 5 % av
inntektene. Internasjonal aktivitet, hovedsaklig EU-
prosjekter, utgjorde 12 % av inntektene.
Instituttet har en sunn prosjektøkonomi og har
kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot den faglige og
administrative prosjektstyringen.
TØIs finansielle portefølje har i 2011 fått en verdi
reduksjon på 0,9 mill. kr. TØI solgte seg ut av sine
aksjeplasseringer tidlig på sommeren 2011 og unngikk
således verdifallet på sensommeren.

Organisering og daglig ledelse
Lasse Fridstrøm har vært TØIs instituttsjef i 2011. TØI
gjennomførte en omorganisering i 2011, hvor antall
fagavdelinger ble redusert fra fire til tre og antall fagfelt
fra tolv til åtte. Administrasjonsavdelingen, som ivaretar
økonomistyring, personalpolitikk og de øvrige administrative funksjonene ved instituttet, har blitt 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
kommunikasjon og tilgjengelighet. Den nye Avdeling for
mobilitet og organisering har fra 25. august blitt ledet av
Frode Longva.
Instituttets årsrapport for 2011, med årsberetning, e
r
tilgjengelig på TØIs hjemmeside www.toi.no.

Styret

Styreleder
Sigurd Larsen

TØIs styre har i 2011 hatt fem møter (4 ordinære og
1 ekstraordinært). Ett av møtene ble gjennomført som
et seminar over tre dager. 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 Susanne Nordbakke (ansattes representant)
Styret og ledelsen vil takke alle medarbeidere ved TØI for
arbeidsinnsatsen gjennom 2011. Instituttet har en svært
kompetent og produktiv stab av medarbeidere, som sikrer
instituttet sterke faglige resultater og et godt renommé.

Sigurd Larsen
Styrets leder

Anita Skauge

Jan Audun Larsen

Pontus Matstoms

Tora Skodvin

Harald M. Hjelle

Knut Sandberg Eriksen

Susanne Nordbakke

Lasse Fridstrøm
Instituttsjef
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Regnskap
og økonomi

Resultatregnskap pr 31.12.2011

Balanse pr 31.12.2011

Driftsinntekter

Note

2011

2010

Driftsinntekter

1,3

100 146 344

99 841 065

Anleggsmidler, varige driftsmidler

100 146 344

99 841 065

Utstyr og inventar

Netto driftsinntekter

Eiendeler

Note
4

Sum varige driftsmidler
Direkte prosjektutlegg

19 827 887

23 802 628

Netto driftsinntekter

80 318 457

76 038 437

Driftskostnader
Personalkostnader

7

21 969 592

20 960 951

7

71 850

71 850

9

12 584 583

13 991 155

Sum finansielle anleggsmidler

34 626 025

35 023 956

Sum anleggsmidler

38 893 140

40 076 145

6

7 650 002

9 755 835

6

5 839 149

5 080 924

1 341 185

2 364 018

Plasserte midler

8

21 973 536

22 915 632

Bank

8

64 573 004

64 000 507

Overfinansiering pensjons

13 692 468

11 971 084

forpliktelse

Ordinære avskrivninger

4

Driftsresultat

1 589 068
77 560 660

622 974

-1 522 223

5 052 189
5 052 189

Andre aksjer
3

1 430 011

4 267 115
4 267 115

CIENS Eiendom
2,9

79 695 483

2010

Finansielle anleggsmidler

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2011

Omløpsmidler
Finansposter

Prosjekter i arbeid

Finansinntekter

5

Finanskostnader

5

Netto finansposter
Resultat før skatt
Tilbakeført skattekostnad
Årsresultat

11

407 640

3 050 841
Kontanter, bank, korts.fordr.

694 480

196 293

286 840

2 854 547

Kundefordringer

336 134

1 332 325

Andre kortsiktige fordringer

90 141

87 834

426 275

1 244 491

Sum kontanter, bank, korts.fordr.
Årsresultatet på kr 426.275 tilføres opptjent egenkapital.

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

10

29 306 755

22 875 026

58 460 625

53 235 600

66 110 627

62 991 435

105 003 767

103 067 580

Kontantstrømoppstilling
Balanse fortsetter fra forrige side

Egenkapital og gjeld

Note

Grunnkapital
Annen egenkapital

10

Sum egenkapital

Kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter

2011

2010

30 000 000

30 000 000

Resultat

29 302 493

28 876 219

Avskrivninger

58 876 219

Endring pensjon

Egenkapital

59 302 493

Endring andre avsetninger
Endringer i prosjekter, kunde

Gjeld, avsetning
Pensjonsforpliktelser AFP

9

Sum langsiktig gjeld og

560 851

983 935

560 851

983 935

forpliktelser

Leverandørgjeld

4 194 332

4 227 188

Skattekostnad

-

30 000

Kortsiktig avsetning

-

1 088 632

25 721 642

21 265 821

Påløpt lønn vedr flexitid, ferie mv

7 955 705

7 670 780

Skyldig arbeidsgiveravgift, skatter

7 211 304

8 733 226

57 439

191 778

Sum kortsiktig gjeld

45 140 423

43 207 426

Sum gjeld

45 701 274

44 191 361

105 003 767

103 067 580

Forskudd fra oppdragsgivere

Annen kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

426 275

1 244 491

1 430 011

1 589 068

986 868

-2 051 215

-406 186

-1 143 275

1 379 216

7 777 861

fordringer og lev.gjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter

1 965 853

834 130

Netto kontantstrøm fra operasjonelle

5 782 037

8 251 059

Kjøp av anleggsmidler

-644 938

1 183 464

Salg av anleggsmidler

-

37 333

Kjøp av aksjer

-

30 000

-644 938

1 250 797

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Endring langsiktige fordringer

352 534

-2 142 225

Netto kontantstrøm fra

352 534

-2 142 225

5 489 633

9 142 486

Kontanter, bank og plasserte midler 1.1.

45 790 658

36 648 172

Kontanter, bank og plasserte midler 31.12.

51 280 291

45 790 658

5 489 633

9 142 486

finansieringsaktiviteter
Netto endring i likviditet

Netto endring

Oslo, 19. mars 2012

Harald M. Hjelle

2010

aktiviteter

Kortsiktig gjeld

Sigurd Larsen
Styrets leder

2011

Anita Skauge

Jan Audun Larsen

Pontus Matstoms

Knut Sandberg Eriksen

Susanne Nordbakke

Lasse Fridstrøm
Instituttsjef

Tora Skodvin
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Noter til
regnskapet

Note 0

Regnskapsprinsipper

Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskaps-

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er

messig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er

utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggs-

Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at

midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer

denne kan bli utnyttet.

som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig

Note 1

Driftsinntekter

verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler
med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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 nedenfor.

Grunnbevilgning fra NFR
Strategiske Instituttsatsninger (SIS) fra NFR

2011

2010

11 638 000

10 868 000

5 500 000

5 665 000

Prosjektinntekter u/mva

33 875 507

29 092 358

Prosjektinntekter m/mva

35 844 742

44 292 563

Prosjektinntekter utland

11 602 876

7 486 991

Tidsskriftet Samferdsel

1 146 331

1 133 369

Andre inntekter
Sum driftsinntekter

538 889

1 302 784

100 146 344

99 841 065

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskriv-

Note 2

Lønnskostnader

ningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Fordringer

Lønn

2011

2010

46 553 086

46 832 396

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag

Arbeidsgiveravgift

7 712 609

8 069 948

for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en

Pensjonskostnader

6 653 200

5 512 824

individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre ytelser

1 956 225

1 823 036

Lønn, honorar ikke ansatte

1 697 884

1 762 304

64 573 004

64 000 507

75

79

Styret

252 000

239 200

Instituttsjef

993 093

930 288

Pensjonspremie for instituttsjef

111 673

112 311

Pensjoner

Sum

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet

Antall årsverk pr 31.12

sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Arbeidsgiveravgift 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.
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Følgende poster inngår i lønnskostnaden:

Revisor:
Revisjonshonorar for 2011 er kr 97.950 ekskl. mva.
Revisjonshonorar for 2011 knyttet til prosjektrevisjon utgjør kr 8.500 ekskl. mva.
Annen bistand fra revisor for 2011 kr 40.000 ekskl. mva.

Note 3

Samferdsel

Note 5
2011

2010

851 377

833 369

44 954

50 000

250 000

250 000

1 146 331

1 133 369

Honorar

280 296

272 186

Produksjon og utsendelse

709 848

677 019

Sum kostnader

990 143

949 204

Dekningsbidrag

156 188

184 165

Salg av abonnementer
Salg av annonser o a
Bidrag fra Samferdselsdepartementet
Sum inntekter

Finansinntekter/-kostnader

Finansinntekter omfatter renteinntekter på plassering i bank, fonds, kursgevinst, valutagevinst og lån til ansatte. Finanskostnader utgjør rentekostnader, valutatap og kurstap på plasserte midler i aksjer og fond.
Finansinntekter

2011

2010

299 339

266 174

Agiogevinst

73 388

36 576

Aksjeutbytte

20 559

Renteinntekter

Kursgevinst fond
Sum finansinntekter

14 355

2 748 091

407 640

3 050 841

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

Finanskostnader
Annen rentekostnad

Note 4

Varige driftsmidler
Verdi pr

Tilgang

01.01.2011

Inventar/
Innredning
Utstyr

Salg
driftsmiddel

Ordinære
avskrivninger

31.12.2011

Verdi pr

3 508 490

30 590

-405 885

3 133 195

9 406

-

-9 406

-

IT-utstyr

1 534 293

614 348

Sum

5 052 189

644 938

Avskrivningstid

Disagio

-

-1 014 720

1 133 921

-1 430 011

4 267 115

IT-utstyr

Utstyr

Inventar

Innredning

Bygget

3 år

5 år

8 år

10 år

100 år

4 796

5 358

70 111

190 935

Tap på aksjer

619 574

Sum finanskostnader

694 480

196 293

-286 840

2 854 547

Sum finansposter

Note 6

Prosjekter i arbeid

Pr. 31.12.11 omfatter denne posten:
Prosjekter i arbeid
Prosjekter i arbeid
Mulig tap på nasjonale og internasjonale prosjekt

8 300 002
-650 000
7 650 002

Prosjekter i arbeid er vurdert til salgspris. I tillegg er det fratrukket en
avsetning på kr 650.000 for å møte mulige tap.
Instituttet har gjort en generell delkrederavsetning på kr 50 000 til
dekning av uforutsette tap på ikke fakturerte prosjektkostnader.
Pr. 31.12.11 omfatter denne posten:
Kundefordringer
Kundefordringer
Mulig tap på kundefordringer

5 889 149
-50 000
5 839 149
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Note 7

Eiendeler CIENS Eiendom KS/AS

Anleggsmidler

Eierandel

Selskapskapital

Ciens Eiendom KS

24,94 %

75 200 000

Ciens Eiendom AS

27,7 %

7 520 000

Andel

Andel

ordinærkapital

aksjekapital

18 757 752

Betalt overkurs
9 844 309

27 700

Ikke innkalt

Bokført verdi

selskapskapital
-7 878 256

1 218 087

20 723 805
1 245 787

Miljøforskningssenteret AS

42 850

42 850

Ciens AS

15 000

15 000

Instidata AS

14 000
82 720 000

14 000

18 829 602

TØI har garantert for den selskapskapitalen CIENS Eiendom AS har i

27 700

11 062 396

-7 878 256

22 041 442

TØI har en gjensidig bindende fremleieavtale med Forskningsparken AS

CIENS Eiendom KS. Ansvaret er fordelt proratarisk i henhold til eier-

som utleier, fra 01.10.2006 til 30.09.2021. Utleier har rett til å forlenge sin

brøk. Selskapskapitalen ble ytt som et lån fra instituttene og lånet er

leieavtale med huseier, CIENS Eiendom ANS. Dersom utleier forlenger sin

innfridd i 2011.

avtale med huseier, har TØI tilsvarende rett til å forlenge leieforholdet.

TØIs eierandel i CIENS Eiendom KS er økt med 1,55 % fra 23,39 % til

TØIs eierandel i Miljøforskningssenteret er 12,9 %. Det er inngått

24,94 % som følge av at Stiftelsen CIENS Fagsenters andeler er overført

garantiavtale mellom aksjonærene i selskapet om fordeling av økono-

som oppgjør for lån fra TØI til Fagsenteret. Likeledes er TØIs eierandel i

misk ansvar for det tilfelle hvor kostnadsoverskridelser i forbindelse

CIENS Eiendom AS økt fra 26 % til 27,7 %.

med ferdigstillelsen av CIENS-bygget overstiger opprinnelig kalkyle.
Ansvaret er fordelt proratarisk i henhold til eierbrøk.

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 som er sikret. Banken har sikkerhet i fast eiendom i CIENS Eiendom ANS. Bygget
ble taksert til 350 mill. kr i januar 2011.

Note 8

Bank, plasseringer

Av innskudd i bank pr 31.12.11, er kr 1.236.897 bundne midler avsatt til
skattetrekk.
Plasserte midler i aksjefond utland, hedgefond, obligasjoner og pengemarkedsfond. Plasserte midler er vurdert til markedsverdi.
Plasserte midler

Ansk. kost pr.
01.01.11

Bokført verdi
01.01.11

Aksjefond utland

9 947 790

6 495 878

Aksjefond innland

7 430 000

9 366 057

Hedgefond

4 500 000

5 074 299

-76 076

Pengemarkedsfond

Årets gevinst/
utbytte/tap

Avgang gjennom
året

Balanseført inkl.
utbytte/renter

20 559

-6 516 437

-

-425 058

- 8 940 999

1 500 000

1 979 398

4 998 223

4 080 569

94 970

Storebrandfondene AS

8 360 000

4 380

Norske obligasjoner

6 729 738

-203 435

-489 738

6 036 565

19 170 307

-584 660

-19 527 743

21 973 536

23 377 790
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Anskaffelse 2011

22 915 632

-3 580 569

2 574 368
8 364 380

Note 9

Økonomiske forutsetninger for beregningene
av pensjonskostnaden

Pensjonsforpliktelser

TØI har pensjonsordninger som pr 31.12.11 omfatter i alt 82 aktive
yrkesutøvere og 26 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 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 DnB AS. De økonomiske forutsetningene

2011

2010

Diskonteringsrente

4,60 %

5,40 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

0,00 %

0,00 %

Årlig forventet lønnsvekst

4,00 %

4,50 %

Årlig forventet G-regulering

3,75 %

4,25 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling

3,00 %

4,25 %

31.12.2011

31.12.2010

Pensjonsforpliktelsen
Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)

er i tråd med Regnskapsstiftelsens anbefalinger (NRS).

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA
Arbeidsgiveravgift

Pensjonsordning 2011
Beløp i hele NOK

2011

2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

4 613 998

3 850 204

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

3 134 060

3 031 646

Administrasjonskostnader
Avkastning på pensjonsmidler
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)
Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

Økonomiske forutsetninger for beregningene
av pensjonskostnaden

528 042

450 000

-3 437 556

-3 357 620

1 421 896

666 578

682 235

560 367

6 942 674

5 201 175

2011

2010

Diskonteringsrente

4,60 %

5,40 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

5,40 %

5,70 %

Årlig forventet lønnsvekst

4,00 %

4,50 %

Årlig forventet G-regulering

3,75 %

4,25 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling

1,30 %

1,40 %

31.12.2011

31.12.2010

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)

67 632 913

68 898 473

Pensjonsmidler til markedsverdi

64 840 637

62 263 209

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA

-2 792 276

-6 635 264

-393 711

-935 572

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA

Note 10

588 222

945 182

-588 222

-945 182

-82 939

-133 271

-671 161

-1 078 453

110 310

94 518

-560 851

-983 935

Endring i egenkapital
EK pr 01.01

Årets resultat

EK pr 31.12

Grunnkapital

30 000 000

Annen egenkapital

28 876 219

426 275

29 302 493

58 876 219

426 275

59 302 493

Note 11

30 000 000

Skatt

TØI ble i 2008 funnet skattepliktig for instituttets ordinære virksomhet.
Dette vedtaket ble påklagd, og i april 2011 gav Skatteklagenemnda TØI

Pensjonsforpliktelsen

Arbeidsgiveravgift
Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA

-3 185 986

-7 570 837

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

15 770 569

21 561 992

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA

12 584 583

13 991 155

medhold. Men Skatteetaten klaget nemndas avgjørelse inn for Riksskattenemnda, som vil treffe vedtak i mars 2012.
TØI fikk derfor i 2011 tilbakebetalt kr 90 141 i tidligere innbetalt skatt i
påvente av vedtak i 2012.

AFP
Beløp i hele NOK
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Resultatført planendringseffekt/overgang til innskudd etc.

Periodisert arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad

2011

2010

0

11 127

34 164

64 534

0

817 896

4 817

10 668

38 981

904 225
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Revisors
beretning

16

Ansatte
31.12.2011

Ingeniører 14
Sosiologer 13
Økonomer 25
Statsvitere 7

Strand Arvid

Sivilingeniør

Tennøy Aud

Sivilingeniør

Thrane Christer

Professor i reiseliv

Vågane Liva

Samfunnsgeograf

Aarhaug Jørgen

Samfunnsøkonom

Geografer 10

Avdeling for sikkerhet og miljø

Psykologer 8

Akhtar Juned

Sivilingeniør

Andre 10

Amundsen Astrid Helene

Geograf

Assum Terje
Bjørnskau Torkel

Sosiolog
Forskningsleder

Elvebakk Beate
Elvik Rune

Instituttsjef
Fridstrøm Lasse

Filosof
Forskningsleder

Fyhri Aslak
Instituttsjef

Siviløkonom

Statsviter
Statsviter
Miljøpsykolog

Hagman Rolf

Sivilingeniør

Hald May

(Permisjon 18.08.2011)

Samfunnsviter

Administrasjonsavdeling

Høye Alena

(Permisjon 21.07.2011)

Dr i samfunnsvitenskap

Abelvik Astrid

Klæboe Ronny

Forskningsleder

Psykolog

Kolbenstvedt Marika

Avdelingsleder

Sosiolog

Dahl Flemming

Redaktør

Journalist

Ekstrøm Tove Killingmoe

Meyer Sunniva Frislid

Statsviter

Hansson Lars

Nenseth Vibeke

Sosiolog

Nordbakke Susanne

Sosiolog

Johansen Svein

Nævestad Tor-Olav

Sosiolog

Kjelstrup Lisbeth

Phillips Ross Owen

Psykolog

Oulie Ulla Nørgaard

Sagberg Fridulv

Psykolog

Sørensen Michael Wøhlk Jæger

Sivilingeniør

Rømming Trude Christin

Tønnesen Anders

Samfunnsgeograf

Strømmen Anne-Lise

Ulleberg Pål

Psykolog

Veisten Knut

Samfunnsøkonom

Vaa Truls

Psykolog

Jacobsen Linda

Siviløkonom

Refstie Espen

Siviløkonom

Voll Nils Gaute

Matematiker

Wettergreen Unni
Wormnes Are

Redaktør

Journalist

Ystehede Nina

Administrasjonssjef

Siviløkonom

Avdeling for økonomi og logistikk

Aas Harald

Kommunikasjonsleder

Statsviter

Andersen Jardar
Askildsen Thorkel Christie

Avdeling for Mobilitet og organisering

Sivilingeniør
(Permisjon 31.12.2011)

Samfunnsgeograf

Bai Yu

Siviløkonom

Brechan Inge

Psykolog, siviløkonom

Eidhammer Olav

Samfunnsøkonom

Christiansen Petter

Statsviter

Eriksen Knut Sandberg

Samfunnsøkonom

Denstadli Jon Martin

Siviløkonom hae

Flügel Stefan

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonom

Halse Askill Harkjerr

Samfunnsøkonom

Engebretsen Øystein

Samfunnsgeograf

Hansen Wiljar

Farstad Eivind

Siviløkonom

Hovi Inger Beate

Fearnley Nils

Transportøkonom

Jean-Hansen Viggo

Samfunnsgeograf

Johansen Kjell Werner

Grue Berit

Ingeniør

Killi Marit

Hanssen Jan Usterud

Sivilingeniør

Kwong Chi Kwan

Haukeland Jan Vidar

Sosiolog

Ludvigsen Johanna

Dybedal Petter

Gjerdåker Anne

Forskningsleder

(Permisjon fra 30.09.2011)

Samfunnsøkonom
Forskningsleder

Samfunnsøkonom
Samfunnsøkonom

Stedfortredende instituttsjef Samfunnsøkonom
Samfunnsøkonom
(Permisjon 17.03.2011)

Sivilingeniør
Siviløkonom hae

Hjorthol Randi

Forskningsleder

Sosiolog

Madslien Anne

Hoff Annelene Holden

(Permisjon 09.10.2010)

Samfunnsgeograf

Minken Harald

Samfunnsøkonom

Jacobsen Jens Kristian Steen

Sosiolog

Steinsland Christian

Sivilingeniør

Jansen Alf-Inge

Professor i adm- og
organisasjonsvitenskap

Thune-Larsen Harald

Samfunnsøkonom

Østli Vegard *

Samfunnsøkonom

Julsrud Tom Erik

Sosiolog

Landa Mata Iratxe
Larsen Odd I

Samfunnsøkonom

Leiren Merethe Dotterud

Statsviter

Forskningsleder

Sivilingeniør

* Ansatt 2011

Sluttet 2011

Samfunnsgeograf

01.04.11

Backer-Grøndahl Agathe

Psykolog

23.07.11

Hauge Karen Evelyn

Samfunnsøkonom

Sivilingeniør

31.07.11

Rønnevik Joachim

Samfunnsgeograf

Sosiolog

31.08.11

Osland Oddgeir

Sosiolog

Næss Petter
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Forskningsområder
Instituttets virksomhet er organisert i ulike forskningsområder. Hvert av dem ledes av en forskningsleder.

Kollektivtrafikk, arealog transportplanlegging
Aud Tennøy Forskningsleder
ate@toi.no

Forskningsområdet er en sammenslåing av de to
tidligere fagfeltene Areal og transportplanlegging og
Kollektivtransport og transportpolitikk. Innenfor fagfeltet
studerer vi planlegging, beslutningsprosesser, organisering og iverksetting av tiltak som påvirker befolkningens
transport- og arealbruk.
Forskningsområdet studerer blant annet om dagens
areal- og transportplanlegging bidrar til å realisere
politiske mål på samferdselsfeltet, hvordan organiseringen og finansieringen av kollektivtransporten påvirker
befolkningens reisemønster, og hvordan reformer innen
offentlig forvaltning påvirker hvilke tiltak som blir iverksatt og dermed graden av politisk måloppnåelse.

Miljø og klima
Ronny Klæboe Forskningsleder
rk@toi.no

Forskningsområdet utvikler og formidler kunnskap, metoder og verktøy for å gi støtte til befolkning, virksomheter
og myndigheter som vil beskytte og forbedre nabolag og
bymiljø. Viktige temaer er hvordan vi som individer takler
miljøbelastninger og de helsemessige konsekvensene av
for eksempel luftforurensning og støy, samt hvor effektive
ulike tiltak er når transportomfanget samtidig øker.
Forskningsområdet omfatter videre arbeid innen
europeisk støyforskning, utvikling av miljøindikatorer,
evaluering av store infrastrukturtiltak og miljøsatsinger,
politiske prosesser for å fremme miljøvennlig mobilitet,
etablering av internasjonale jernbanekorridorer, kunnskapsoppbygging om miljøteknologi samt forskning på
beredskap mot ekstremvær.
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Næringsliv og godstransport

Inger Beate Hovi Forskningsleder
ibh@toi.no

Målet for aktiviteten på dette området er økt systematisk
kunnskap om:
• Konkurranseflater mellom transportmidler
• Næringslivets logistikkostnader
• Varestrømmer
• Framtidig godstransportomfang
• Forretningsmodeller, effektivitet, konkurranse og
lokalisering
• Internasjonal logistikk
• Terminaler og nye distribusjonsløsninger i byområder
Samfunnsøkonomiske
metoder og modeller
Anne Madslien Forskningsleder
am@toi.no

Forskningsområdet omfatter utvikling og tilrettelegging
av metoder, modeller, enhetspriser med videre til bruk i
analyser i transportsektoren.
Et viktig formål er å dekke transportetatenes behov
for utvikling, bruk og vedlikehold av ulike strategiske
planleggingsverktøy for person- og godstransport. Disse
verktøyene brukes til analyser av investeringer og andre
virkemidler i arbeidet med Nasjonal transportplan. Tiltakenes effekt på transportomfang, transportmiddelfordeling, økonomisk effektivitet og miljø er sentrale tema.
Vi gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av
konkrete tiltak og kvalitetssikrer analyser gjennomført av
andre. Sammen med Dovre group as har vi rammeavtale
om kvalitetssikring av konseptvalg ved store statlige
investeringer.

Reisevaner og mobilitet
Randi Hjorthol Forskningsleder
rh@toi.no

Fagfeltets 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. Forskningsområdet 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 innen forskningsområdet er:
• Metodeutvikling, gjennomføring og analyser av reisevaneundersøkelser, 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 kommunikasjonsteknologi, byutvikling, endring i levesett,
livsstil, miljøinteresse og demografi
• Markeds- og konkurranseanalyser, prognoser, transportstatistikk og studier av kvalitets- og opplevelsesaspekter ved reiser

Reiseliv og
regionale analyser
Petter Dybedal Forskningsleder
pd@toi.no

Forskningsområdet fokuserer på samspillet mellom
regional utvikling, kommunikasjoner og reiseliv. TØI
har utført forskning og utredning for reiselivet siden
1960-årene. Aktiviteten er hovedsak bygd opp omkring
etterspørselssiden, herunder turisters atferd, mobilitet,
preferanser og reisemotiver. Landskapsopplevelser, aktiviteter og naturbasert reiselivsutvikling er andre viktige
forskningsområder.
I tillegg utføres økonomiske ringvirkningsstudier og
kartlegging av den utenlandske reisetrafikken i Norge.
De regionale analysene omfatter blant annet
virkningerav infrastrukturinvesteringer, bosettingsmønster, tettstedsstruktur, transportutvikling, omland
for kjøpesentre, flyplasser, turistattraksjoner mv. samt
regionale effekter av nasjonal transportpolitikk.

Transportsikkerhet
Torkel Bjørnskau Forskningsleder
tbj@toi.no

I løpet av de senere år har TØI utvidet sikkerhetsforskningen både når det gjelder temaer og transportformer,
noe som reflekteres ved at denne aktiviteten er samlet
i et eget fagfelt «Transportsikkerhet». Formålet er å
utvide kunnskapen og kompetansen om risiko og sårbarhet i transport.
Fagfeltet dekker alle fire transportgrener – luft, sjø,
bane og vei, og fokuserer på både sikkerhet («safety») og
sikring («security»). Forskningen innen fagfeltet fokuserer både på enkeltaktørers handlinger og organisasjonsmessige, tekniske og strukturelle rammebetingelser.
Den omfatter blant annet evalueringer av opplæring
og kampanjer, atferdstilpasninger til tiltak, dybde
analyser av transportulykker, analyser av feilhandlinger
og operatørers belastninger, tradisjonelle risikoanalyser,
analyser av terrorsikring i transport, forskning om intelligente transportsystemer samt undersøkelser av sikkerhetskultur, sikkerhetsorganisering og beredskap.

Trafikksikkerhet
Rune Elvik Forskningsleder
re@toi.no

TØI er et ledende og internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen trafikksikkerhet. Fagfeltet
omfatter studier av faktorer som påvirker trafikkulykkene, hvordan man kan utpeke ulykkesbelastede steder, utvikling av statistiske modeller til forklaring av
variasjon i ulykkestall og evaluering av virkninger av
trafikksikkerhetstiltak. Oppsummering av kunnskap om
virkninger av trafikksikkerhetstiltak, meta-analyser og
nyttekostnadsanalyser av slike tiltak, verdsetting av ikkemarkedsgoder samt analyser av transportsikkerhetspolitikk, er også viktige temaer.
Trafikksikkerhetshåndboken som utgis av TØI er et
viktig oppslagsverk som presenterer nasjonal og internasjonal kunnskap om virkningen av ulike trafikksikkerhetstiltak. Boken revideres løpende og er gratis tilgjengelig via TØIs hjemmeside på internett.
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www.toi.no
På vår hjemmeside på Internett kan du finne mer informasjon om
TØI (forskningsområder, ansatte, e-post adresser, nye rapporter,
rapportsammendrag).

Postadresse:
Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo
Norway

Kontor:
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no
Hjemmeside: www.toi.no

