
ÅRSRAPPORT 2012



Om TØIInnhold
Årsberetning 2012 4

Regnskap og økonomi 10

Noter til regnskapet 12

Revisors beretning 16

Ansatte 31.12.2012 17

Forskningsområder 18

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 føl-
ger av den analysen som blir gjort og den kunnskap som 
framkommer gjennom prosjektet.

TØIs rapporter og resultater er som hovedregel offent-
lige.  Både metode og resultater kan etterprøves.
Forskerne arbeider sammen og deler kunnskap og kom-
petanse 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
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Stiftelsens vedtekter (utdrag)
1. TØI skal fungere som et nasjonalt senter for samferd-

selsforskning 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 kompe-
tanse og en hensiktsmessig utnyttelse av de samlede 
forskningsressurser innen samferdsel gjennom sam-
arbeid med andre forskningsinstitusjoner og undervis-
ningssteder.

4. TØI skal gi medarbeiderne muligheter for faglig utvik-
ling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor 
stiftelsen.
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Stiftelsen Transportøkonomisk institutt 
(TØI) har som virksomhetsidé å utvikle og 
formidle kunnskap om samferdsel med 
vitenskapelig kvalitet og praktisk anven-
delse. Instituttet har lokaler i Forsknings-
parken på Blindern og er en del av CIENS 
Forskningssenter for miljø og samfunn 
(www.ciens.no).

TØI utførte i 2012 57,3 forskerårsverk. Omsetningen 
var på 89,5 mill. kr inkludert basisbevilgning. Driften 
gikk med et underskudd på 0,3 mill. kr, mens årsre-
sultatet ble et overskudd på 1,7 mill. kr. 

«For å møte morgendagens utfordringer er trans-
portsektoren helt avhengig av forskning og utvikling». 
Sitatet er hentet fra transportetatenes forslag til neste 
Nasjonal transportplan. TØI er en viktig leverandør av 
slik forskning og hyppig sitert i offentlige dokumenter. 
Samfunnsrelevansen vises også gjennom oppslag i 
mediene, hvor forskningsfunn fra TØI er et viktig pre-
miss for debatt.

I Norge er de offentlige midlene til transportforskning 
blitt stadig knappere i de senere år. Sammenliknet 
med Sverige eller EU bruker Norge en svært liten del 
av samferdselsbudsjettet til forskning og innovasjon. 
Det er paradoksalt at mens samferdselsinvesterin-
gene trappes kraftig opp, settes det av stadig mindre 
ressurser til kunnskapsutvikling. Tidlig i 2012 tok 
derfor TØI initiativ til utarbeidelsen av et dokument 
om kunnskapsbehovene på samferdselsområdet. De 
ti største transportforskningsmiljøene i Norge samar-
beidet om dette. Dokumentet konkluderer med at det 
er behov for et bredt, tverrfaglig transportforsknings-
program administrert av Norges forskningsråd. Et 
slikt program vil gi helt nye muligheter for uavhengig 
forskning på tvers av de enkelte transportgrener, for-
valtningsnivå og geografiske enheter. 

Vitenskapelig rapportering, formidling 
og brukerkontakt  
TØI legger vekt på aktiv og effektiv formidling til mange 
målgrupper gjennom ulike kanaler. I 2012 publiserte 
TØIs medarbeidere 32 artikler i internasjonale og norske 
tidsskrifter med fagfellevurdering. I tillegg kommer 
fem 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. Forskerne har også i løpet av 
2012 gitt 16 bidrag til konferanserapporter, fagbøker og 
lærebøker. 
 
TØIs forskere deltar aktivt på nasjonale og internasjo-
nale forskningskonferanser og seminarer og holdt ca 55 
presentasjoner ved slike anledninger i 2012. En fjerdedel 
av TØIs ansatte innehar også redaktør- og referee-verv i 
fagtidsskrifter.  
 
I 2012 ble det utgitt 60 TØI-rapporter. I tillegg kommer 
publikasjoner fra instituttets mange EU-prosjekter og 
andre samarbeidsprosjekter. Instituttets rapporter og 
resultater er lett tilgjengelige for alle interesserte bru-
kere. Våre nettsider www.toi.no er en viktig formidlings-
kanal. TØI-rapportene omtales som hovedregel på hjem-
mesiden og legges ut i fulltekst sammen med artikler 
og annet fagstoff, lenker til medieomtale av instituttets 
forskning etc. Nettstedet brukes aktivt av journalister, 
studenter og fagfolk.  
 
TØI bruker også Internett for publisering av Trafikksik-
kerhetshåndboken og oppslagsverket Tiltakskatalog.no 
som er en oppdatering og modernisering av Miljøhånd-
boken.  
 
Tidsskriftet Samferdsel er et viktig medium for å for-
midle 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 forskningsmil-
jøene. Bladet eies av TØI og Vegdirektoratet og redigeres 
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etter redaktørplakaten. TØI-forskerne skrev i 2012 52 
artikler i Samferdsel og andre fagtidsskrifter.  
Forskerne ved instituttet har også vært aktive allmenn-
formidlere i 2012 ved å holde ca 160 foredrag for bruker-
miljøene.  
 
TØI var i 2012 nevnt i ca 3100 oppslag i papiraviser og 
internettaviser ifølge tall fra Retriever. Dette er ca 400 
flere oppslag enn i 2011. Oppslagene fordeler seg med 
37 prosent på papir og 63 prosent på web. TØIs forskere 
har deltatt i en rekke radio- og TV-innslag, men disse 
registreres ikke systematisk av Retriever. 
 
Biblioteket ved TØI er også en viktig brukerkontakt, ikke 
minst overfor studenter som er interessert i transport-
området. Biblioteket magasinerer og organiserer skriftlig 
kunnskap og har en viktig gjenfinnings- og dokumenta-
sjonsfunksjon. 

Faglige høydepunkter 
Nedenfor følger noen eksempler på prosjekter og resultater. 

Ny utgave av Trafikksikkerhetshåndboken
Trafikksikkerhetshåndboken ble i 2012 gitt ut i ny revidert 
utgave. Boken oppsummerer nasjonal og internasjonal 
trafikksikkerhetsforskning og beskriver virkningen av 
143 ulike trafikksikkerhetstiltak. I tillegg gir den en god 
innføring i hvilke faktorer som generelt påvirker sik-
kerheten på vegene. Boken er tidligere utgitt på engelsk, 
spansk, finsk og russisk. Den er også tilgjengelig gratis 
på Internett, hvor den revideres fortløpende. Håndboken 
er internasjonalt anerkjent som det fremste referanse-
verket om trafikksikkerhet. 

Trygg sykling mot enveiskjøring 
Sykkelfeltene som ble anlagt i Kirkegata og Skippergata 
i Oslo i 2011, hvor det nå er tillatt å sykle mot 
enveiskjøring, fungerer svært godt. Dette er første gang 
man i Oslo har tillatt sykling mot enveiskjøringen med 
egne sykkelfelt. I tillegg ble det anlagt sykkelbokser og 
satt opp egne sykkellys i lyskryssene. 
 
Evalueringen viser at antall syklister har økt med 
henholdsvis 30 og 40 prosent i de to gatene, og syklistene 
sier de føler seg langt tryggere i dag enn for ett år siden. 
Alle trafikantgruppene mener røde sykkelfelt gir bedre 
oversikt og færre konflikter. Bilistene er skeptiske til 
sykkelfeltene, fordi parkeringsplassene forsvinner (TØI-
rapport 1237).

Reisevanedata viktig for planlegging
TØI har gjennomført den nasjonale reisevaneundersø-
kelsen siden starten i 1985. Undersøkelsene gir et svært 
rikt datamateriale, av sentral betydning for analyse og 
planlegging av norsk samferdsel. 

Langsiktige trender og drivkrefter viser at mens befolk-
ningen økte med 17 prosent i perioden 1985 til 2009, økte 
antall registrerte biler med nesten 50 prosent. Den dag-
lige reiselengden økte fra 34 km til 42 km.

Andelen som kjører bil, økte fra 46 til 52 prosent, samti-
dig som andelen som går og sykler, ble redusert fra 31 til 
26 prosent. Andelen reiser med kollektive transportmid-
ler lå på ca 10 prosent i hele perioden (TØI-rapport 1190). 
En analyse av reisemønsteret til og fra de fire største 
lufthavnene i Norge, viser at kollektivandelen varierer fra 
12 prosent i Stavanger til 61 prosent i Oslo (TØI-rapport 
1241).
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Ulik verdsetting av tid
Bilreisende i Oslo verdsetter tidsbesparelser høyere enn 
gjennomsnittet for hele landet. For kollektivreisende 
derimot, er det ingen tydelige regionale forskjeller. TØIs 
verdsettingsstudie viser en nasjonal tidsverdi på 69 kr/t 
for bilreiser under 100 km. I Oslo er verdien høyere: 97 
kr/t . For kollektivreiser i hele landet fant man en verdi 
på reisetid på 50 kr/t for reiser under 100 km. Den bereg-
nende tidsverdien for Oslo er omtrent den samme: 48 
kr/t (TØI-rapport 1238).

Ekspressbussmarkedet krymper
De siste årene har norske ekspressbusser opplevd en 
stagnasjon eller nedgang i trafikken. Den sterkeste 
veksten i næringen fant sted mellom 2003 og 2007 og kan 
ses som en direkte konsekvens av dereguleringen i 2003. 

Det er strukturelle forhold som nå skaper motbakke for 
ekspressbussene. Befolkningen flytter til mer sentrale 
strøk og blir mer velstående. Lavere flybillettpriser 
bidrar også til sterkere konkurranse (TØI-rapport 1200).

Norsk logistikk i endring
De seneste 10-20 årene har det skjedd en sentralisering 
til færre produksjonsanlegg og sentrallagre for å utnytte 
stordriftsfordeler i produksjon og lagerhold i Norge. Økt 
driftstid ved lagrene, og ikke minst økt produktspekter, 
styrker servicegraden overfor kundene. Den nye lager- 
og produksjonsstrukturen gir også færre omlastinger, 
redusert lagringstid og redusert ledetid fra produsent til 
butikk.

Samtidig er det en tendens til at containere med varer fra 
Østen i større utstrekning sendes direkte til terminaler 
nær kunden før de tømmes.
 
I casestudiene som TØI har utført, framgår det at sentra-
liseringen har gitt reduserte logistikk- og produksjons-
kostnader, men dette har for noen leverandører ført til 
økt transportomfang (TØI-rapport 1193).

Turisme skaper økonomiske ringvirkninger
Reiselivsforskningen ved instituttet dreier seg blant 
annet om de økonomiske virkningene av turisme. I Møre 
og Romsdal er antallet «kommersielle senger» bereg-
net til 16 900, herav 6 900 hotellsenger. Det er beregnet 
et antall turistovernattinger på ca 4,9 millioner i fylket i 
2011, hvorav ca 3,8 millioner var norske og 1,1 millioner 
var utenlandske overnattinger. 

Turistene legger igjen ca 3,3 milliarder kroner i fylket 
totalt, inkludert merverdiavgift. Til sammen er ca 5 750 
personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av 
turistenes forbruk. Det er litt over fem prosent av alle 
sysselsatte med arbeidssted i Møre og Romsdal (TØI-
rapport 1220).

Indikatorsett for miljøvennlig bytransport 
TØI har utarbeidet et nytt indikatorsett for miljøvenn-
lig bytransport. Indikatorene omhandler drivkrefter bak 
transportutviklingen, transportomfang, transportmiddel-
fordeling, miljø- og klimaendringer og politisk innsats. 
Indikatorsettet er delt inn i fire hovedtemaer og omfatter 
mer enn 40 enkeltindikatorer som er basert på tilgjenge-
lige og jevnlig oppdaterte data for norske bykommuner 
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– fra SSBs statistikkbank og TØIs reisevaneundersøkel-
ser. Bruk av slike indikatorer kan varsle om en uønsket 
utvikling og gjøre det mulig å sette inn mottiltak (TØI-
rapport 1210). 

Utbyggernes interesser vinner
Hovedårsaken til at det lages planer som gir vekst i 
biltrafikken, selv om målsettingen er det motsatte, er at 
utbyggernes interesser får gjennomslag. Dette er en av 
konklusjonene i Aud Tennøys doktorgradsarbeid. 
Utbyggernes prosjekter har ofte en trafikkgenererende 
effekt. Målet om å redusere biltrafikk og klimagassut-
slipp blir ofte ikke prioritert i planprosessene.
Det finnes god fagkunnskap om hva slags areal- og 
transportplanlegging som bidrar til økt eller redusert 
biltrafikk, men det mangler gode beskrivelser av kunn-
skapen, slik at den blir anvendelig i praktisk planlegging. 
Planleggernes metoder er også for dårlig beskrevet, og 
kanskje for dårlig utviklet. Det mangler også erfarings-
basert kunnskap om hva slags effekter ulike tiltak har i 
ulike situasjoner.

Doktorgrader
To TØI-medarbeidere har i løpet av 2012 avlagt dok-
torgrad. Sunniva Meyer forsvarte den 26. januar sin 
avhandling ’Preventing mass killings: Optimal strategies for 
protecting public targets against terrorist attacks’ for PhD-
graden ved Universitetet i Oslo. Aud Tennøy disputerte 
den 26. april ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 
med avhandlingen ’How and why planners make plans 
which, if implemented, cause growth in traffic volumes. 
Explanations related to the expert knowledge, the planner 
and the plan-making processes’. 

Ved utgangen av 2012 har 27 av TØIs medarbeidere 
avlagt doktorgrad. Ytterligere 10 medarbeidere er i gang 
med doktorgradsstudier. 

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. Dette legger grunnlaget for faglig 
kvalitet på oppdragsforskningen og gir muligheter 
for internasjonale oppdrag, spesielt innenfor EUs 
rammeprogrammer. 
 
Basisbevilgning i 2012 besto av 12,1 mill. kr i grunnbe-
vilgning og 5,6 mill. kr til strategiske instituttsatsinger 
(SIS). Dette utgjorde til sammen 20 prosent av TØIs 
brutto inntekter. 

Eksternt samarbeid 
TØI er en del av CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary 
Environmental and Social Research - Forskningssenter 
for miljø og samfunn, www.ciens.no). 

CIENS består av syv selvstendige institutt, Universitetet 
i Oslo og én assosiert partner. Ambisjonen er å styrke 
tverrfaglig forskning og samarbeid mellom natur- og 
samfunnsvitenskapelige miljøer. 

Instituttet tilhører miljøforskningsarenaen i Forsknings-
rådets system, noe som gir god anledning til strate-
giske satsinger (SIS) i samråd med instituttets viktigste 
oppdragsgivere. Styret anser det som viktig å opprett-
holde og videreutvikle SIS-ordningen, da den utgjør en 
viktig arena for dialog med samferdselssektoren og en 
bro mellom oppdragene og det mer langsiktige teori- og 
metodearbeidet som ligger til grunn for virksomheten.  
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Instituttene på miljøforskningsarenaen har dannet en 
strategisk samarbeidsorganisasjon, Miljøalliansen AS. TØI 
deltar også aktivt i samarbeidet innenfor Forskningsinsti-
tuttenes fellesarena (FFA), en paraplyorganisasjon for alle 
de anvendte forskningsinstituttene i landet. 

Skattlegging av forskningsinstitutt har vært et viktig 
samarbeidsområde i FFA. TØI har vært prøvestein, og FFA 
har ført saken. Riksskattenemnda fattet den 26. mars 2012 
vedtak om at TØI er skattepliktig. Nemnda godtok at basis-
bevilgning og bidragsforskning fra Forskningsrådet og EU 
er ikke-erverv. Hvis andelen erverv er over 50 % av total 
omsetning og således den dominerende aktivitet, skal all 
aktivitet (inklusiv andelen som kan defineres som ikke-
erverv) vurderes som skattepliktig. Hvis ervervsandelen 
er under 50 %, vil skattepliktig over-/underskudd multipli-
seres med ervervsandelen før beregning av skatt. Videre 
innførte Riksskattenemnda som prinsipp at virksomheten 
skal vurderes i sammenheng over flere år. Skattedirekto-
ratet utarbeider fortolkning av vedtaket som skal legges til 
grunn for selvangivelsen for 2012. 

Gjennom medlemsorganisasjonen ECTRI deltar TØI også 
i det forskningspolitiske samarbeidet i Europa. ECTRI 
fungerer dessuten som arena for faglig samarbeid og kon-
sortiedannelse overfor EUs rammeprogram for forskning. 

Forskningssentret SAFER i Göteborg består, foruten av 
Chalmers universitet, Väg- og transportforskningsinstitu-
tet (VTI) og TØI, av et stort antall svenske industripartnere. 
Målet er å utvikle tverrfaglig kunnskap om samspillet 
mellom trafikanter, veg og kjøretøy med sikte på bedre 
trafikksikkerhet. 

Arbeidsmiljø, likestilling og ulykker 
TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2012. 
Instituttet har ikke aktivitet som forurenser det ytre 
miljøet. Instituttet hadde 84 ansatte ved utgangen av 2012. 
Sykefraværet i 2012 var totalt på 3,8 prosent, mot 6,1 
prosent i 2011. Langtidssykefraværet utgjorde 1,5 prosent i 
2012, mot 4,1 prosent i 2011. 

Instituttet har god balanse mellom kjønnene på alle 
områder og nivå. Ledergruppen bestod ved utgangen av 
2012 av to kvinner og fire menn. Forskningslederne bestod 
av fire kvinner og fire menn, og mer enn 1/3 av forskerne 
var kvinner i 2012. Etter styrets vurdering foreligger det 
ikke grunn til å iverksette spesielle tiltak med tanke på å 
forebygge diskriminering.  
 
Instituttet gjennomførte i mars 2012 en omfattende 
arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. 
Undersøkelsen og den påfølgende instituttsamlingen i 
juni identifiserte enkelte viktige arbeidsmiljøutfordringer. 
Ledelsen har i samarbeid med arbeidsmiljøutvalget og 
de ansatte utarbeidet en handlingsplan for utvikling av 
arbeidsmiljøet. 

Økonomi, oppdragsinngang og kapasitet 
Den samlede omsetningen i 2012 var på 89,5 mill. kr. 
Årsresultatet for 2012 ble et overskudd på 1,7 mill. kr, 
mens overskuddet i 2011 var 0,4 mill. kr. Instituttets 
driftsresultat for 2012 ble på minus 0,3 mill. kr, mens det 
var pluss 0,6 mill. kr i 2011. 
 
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 ekspo-
nert 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. 
 
Instituttet har god soliditet og likviditet. I samsvar med 
regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. Stiftelsen er i sunn økonomisk 
og finansiell stilling og har en egenkapitalandel på 60 
prosent. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet for-
hold som påvirker instituttets finansielle situasjon etter 
regnskapets avslutning.  
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Det ble utført 57,3 forskerårsverk ved instituttet i 2012. 
TØI legger vekt på aktiv rekruttering for å opprettholde 
og fornye kompetansen. Ett tiltak er å tilby veiledning og 
kontorplass til masterstudenter som senere kan anset-
tes som forskere.  
 
Instituttet fikk i 2012 nye prosjekter for 85 mill kr. 
Forskningsrådet stod for 41 prosent av dette, inkludert 
basisfinansieringen på 17,6 mill. kr. Vegdirektoratet var 
den største oppdragsgiveren i 2012 og stod for 17 prosent 
av prosjektinngangen. Internasjonal aktivitet, hovedsake-
lig EU-prosjekter, utgjorde 10 prosent. Instituttet har en 
sunn prosjektøkonomi og har kontinuerlig oppmerksom-
het rettet mot den faglige og administrative prosjekt-
styringen. Styret ser positivt på instituttets framtidige 
økonomiske og faglige muligheter.

Organisering og daglig ledelse
Lasse Fridstrøm har vært TØIs instituttsjef i 2012, men 
fratrer 1. april 2013. Ny direktør for TØI blir Gunnar 
Lindberg. Administrasjonsavdelingen, som ivaretar øko-
nomistyring, personalpolitikk og de øvrige administrative 
funksjonene ved instituttet, er blitt ledet av administra-
sjonssjef Nina Ystehede. Stedfortredende instituttsjef 
Kjell Werner Johansen har ledet Avdeling for økonomi 
og logistikk. Marika Kolbenstvedt har ledet Avdeling for 
sikkerhet og miljø, og Frode Longva har ledet Avdeling 
for mobilitet og organisering. Kommunikasjonsleder har 
vært Harald Aas.
 
Instituttets årsrapport for 2012 er tilgjengelig på TØIs 
hjemmeside www.toi.no.

Styret
TØIs styre har i 2012 hatt fem møter. Styret har hatt 
følgende sammensetning: 

Direktør Sigurd Larsen (styrets leder)
Etatsdirektør Anita Skauge (nestleder)
Forsker Tora Skodvin
Førsteamanuensis Harald M. Hjelle 
Direktør Jan Audun Larsen
Avdelningschef Pontus Matstoms 
Forsker Knut Sandberg Eriksen (ansattes representant)
Forsker Susanne Nordbakke (ansattes representant)

Styret og ledelsen ved TØI takker alle instituttets medar-
beiderne for arbeidsinnsatsen gjennom 2012, ikke minst 
for engasjementet knyttet til oppfølging av arbeidsmil-
jøundersøkelsen. Instituttet har en kreativ, kompetent 
og hardt arbeidende stab av medarbeidere, som sikrer 
instituttet sterke faglige resultater og en anerkjent posi-
sjon som leverandør av uavhengig, forskningsbasert 
kunnskap.

For 2013 er det gjort følgende endringer i styret: Tom Erik Julsrud og 
Ronny Klæboe er valgt til å representere de ansatte. De avløser Knut 
Sandberg Eriksen og Susanne Nordbakke. Jane Summerton og Anne 
Irene Fagerbakke er oppnevnt som nye styremedlemmer. De avløser 
Anita Skauge og Tora Skodvin.

Oslo, 7. mars 2013

Styreleder  
Sigurd Larsen
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Resultatregnskap pr 31.12.2012

Driftsinntekter Note 2012 2011

Driftsinntekter 1,3 89 456 527 100 146 344

Netto driftsinntekter 89 456 527 100 146 344

Direkte prosjektutlegg 11 025 086 19 827 887 

Netto driftsinntekter 78 431 441 80 318 457

Driftskostnader

Personalkostnader 2,9 63 721 178 64 573 004

Andre driftskostnader 3  13 844 274 13 692 468

Ordinære avskrivninger 4 1 143 053  1 430 011

Sum driftskostnader  78 708 505  79 695 483 

Driftsresultat  -277 064  622 974 

Finansposter

Finansinntekter 5  2 197 812  407 640 

Finanskostnader 5  145 933  694 480 

Netto finansposter  2 051 879  286 840 

Resultat før skatt  1 774 815  336 134 

Skattekostnad 11  85 143  90 141 

Årsresultat  1 689 672  426 275 

Årsresultatet på kr 1 689 672 tilføres annen egenkapital.

Regnskap 
og økonomi

Balanse pr 31.12.2012

Eiendeler Note 2012 2011

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Utstyr og inventar 4  3 378 300 4 267 115

Sum varige driftsmidler  3 378 300 4 267 115

Finansielle anleggsmidler

CIENS Eiendom 7  21 969 592 21 969 592

Andre aksjer 7  71 850 71 850

Overfinansiering 
pensjonsforpliktelse 9  15 498 867 12 584 583

Sum finansielle 
anleggsmidler  37 540 309 34 626 025

Sum anleggsmidler  40 918 609 38 893 140

Omløpsmidler

Prosjekter i arbeid 6  8 947 220  7 650 002 

Kontanter, bank, korts.fordr.

Kundefordringer 6  3 805 183  5 839 149 

Andre kortsiktige 
fordringer  1 188 783  1 341 185 

Plasserte midler 8  19 980 701  21 973 536 

Bank 8  26 157 006  29 306 755 

Sum kontanter, bank, 
korts.fordr.  51 131 674  58 460 625 

Sum omløpsmidler  60 078 894  66 110 627 

Sum eiendeler  100 997 503  105 003 767 
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Kontantstrømoppstilling

Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter

2012 2011

Resultat  1 689 672  426 275 

Avskrivninger  1 143 053  1 430 011 

Endring pensjon  -3 121 391  986 868 

Endring andre avsetninger  144 402  -406 186 

Endringer i prosjekter, kundefordringer 

og lev.gjeld

 -738 457  1 379 216 

Endring i andre tidsavgrensningsposter  -3 964 624  1 965 853 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter

 -4 847 346  5 782 037 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kjøp av anleggsmidler  -254 238  -644 938 

Netto kontantstrøm fra 

investeringsaktiviteter

 -254 238  -644 938 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Endring langsiktige fordringer  -41 000  352 534 

Netto kontantstrøm fra  

finansieringsaktiviteter

 -41 000  352 534 

Netto endring i likviditet  -5 142 583  5 489 633 

Kontanter, bank og plasserte midler 1.1.  51 280 291 45 790 658 

Kontanter, bank og plasserte midler 31.12.  46 137 708 51 280 291 

Netto endring  -5 142 583  5 489 633 

Oslo, 7. mars 2013

Balanse fortsetter fra forrige side

Egenkapital og gjeld Note 2012 2011

Egenkapital

Grunnkapital  30 000 000  30 000 000 

Annen egenkapital 10  30 992 166  29 302 493 

Sum egenkapital  60 992 166  59 302 493 

Gjeld, avsetning

Pensjonsforpliktelser AFP 9  353 744  560 851 

Sum langsiktig gjeld og 
forpliktelser  353 744  560 851 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  2 670 127  4 194 332 

Forskudd fra oppdragsgivere  20 904 699  25 721 642 

Påløpt lønn vedr flexitid, 
ferie mv  8 279 808  7 955 705 

Skyldig arbeidsgiveravgift, 
skatter  6 984 438  7 211 304 

Annen kortsiktig gjeld  812 521  57 439 

Sum kortsiktig gjeld  39 651 594  45 140 423 

Sum gjeld  40 005 338  45 701 274 

Sum egenkapital og gjeld  100 997 50  105 003 767 



12

Noter til 
regnskapet 2012

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 klassifisert som omløps-

midler. Ved klassifisering av kort siktig 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. Anleggsmidler 

med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Lang-

siktig 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 etablerings-

tidspunktet. 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskriv-

ningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk 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. 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. For-

skudd, 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 regnskaps-

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

beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller 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 Driftsinntekter

2012 2011

Grunnbevilgning fra NFR 12 053 00 11 638 000

Strategiske Instituttsatsninger (SIS) fra NFR 5 555 000 5 500 000

Prosjektinntekter 64 163 235 69 720 248

Prosjektinntekter utland 6 440 756 11 602 876

Tidsskriftet Samferdsel 1 150 165 1 146 331

Andre inntekter 94 370 538 889

Sum driftsinntekter 89 456 527 100 146 344

Note 2 Lønnskostnader

2012 2011

Lønn 47 437 351 46 553 086

Arbeidsgiveravgift 8 106 010 7 712 609

Pensjonskostnader 5 151 684 6 653 200

Andre ytelser 1 911 973 1 956 225

Lønn, honorar ikke ansatte 1 114 160 1 697 884

Sum 63 721 178 64 573 004

Antall årsverk pr 31.12 73 75

Følgende poster inngår i lønnskostnaden:

Styret 249 000 252 000

Instituttsjef 1 017 151 993 093

Pensjonspremie for instituttsjef 140 856 111 673

Revisor:
Revisjonshonorar for 2012 er kr 93.000 ekskl. mva.
Bistand likningspapirer mv for 2012 er kr 14.500 ekskl. mva.
Revisjonshonorar for 2012 knyttet til prosjektrevisjon utgjør kr 25.000 ekskl. mva. 
Annen bistand fra revisor for 2012 kr 10.500 ekskl. mva.
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Note 3 Samferdsel

2012 2011

Salg av abonnementer 864 941 851 377

Salg av annonser o a 35 224 44 954

Bidrag fra Samferdselsdepartementet 250 000 250 000 

Sum inntekter 1 150 165 1 146 331

Honorar 258 714 280 296

Produksjon og utsendelse 653 941 709 848

Sum kostnader 912 654 990 143

Dekningsbidrag 237 511 156 188

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

Note 4 Varige driftsmidler

Verdi pr 
01.01.2012

Tilgang Salg 
drifts-

middel

Ordinære 
avskriv-

ninger

Verdi pr 
31.12.2012

Inventar/
Innredning

3 133 195 48 428 - 412 939 2 768 683

IT.utstyr 1 133 921 205 810 - 780 114 609 617

Sum 4 267 115 254 238 - -1 143 053 3 378 300

IT-utstyr Utstyr Inventar Innredning Bygget

Avskrivningstid 3 år 5 år 8 år 10 år 100 år 

Note 5 Finansinntekter/-kostnader

Finansinntekter omfatter renteinntekter på plassering i bank, fonds, 

kursgevinst, valutagevinst og lån til ansatte. Finanskostnader utgjør ren-

tekostnader, valutatap og kurstap på plasserte midler i aksjer og fond. 

Finansinntekter 2012 2011

Renteinntekter 368 100 299 339

Agiogevinst 31 772 73 388

Aksjeutbytte 20 559

Kursgevinst fond 1 797 940 14 355

Sum finansinntekter 2 197 812 407 640

Finanskostnader

Annen rentekostnad 3 869 4 796

Disagio 142 064 70 111

Tap på aksjer 619 574

Sum finanskostnader 145 933 694 480

Sum finansposter 2 051 879 -286 840

Betalbar skatt/refundert skatt (-) 85 143 90 141

Note 6 Prosjekter i arbeid

Pr. 31.12.12 omfatter denne posten:

Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid 9 597 220

Mulig tap på nasjonale og internasjonale prosjekt -650 000 

Sum 8 947 220

Prosjekter i arbeid er vurdert til salgspris fratrukket en avsetning på kr 

650.000 for å møte mulige tap.

Pr. 31.12.12 omfatter denne posten:

Kundefordringer

Kundefordringer 3 855 183

Mulig tap på kundefordringer -50 000 

Sum 3 805 183

Instituttet har gjort en generell delkrederavsetning på kr 50 000 til  

dekning av uforutsette tap på utestående fordringer.
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Note 7 Eiendeler CIENS Eiendom KS/AS

Anleggsmidler Eier-andel Selskapskapital Andel  
ordinærkapital

Andel  
aksjekapital

Betalt overkurs Ikke innkalt  
selskapskapital

Bokført verdi

Ciens Eiendom KS 23,98 % 45 366 000 18 757 752 9 844 309 -7 878 256 20 723 805

Ciens Eiendom AS 26,63 % 7 520 000 27 700 1 218 087 1 245 787 

Miljøforsknings senteret AS 42 850 42 850 

Ciens AS 15 000 15 000 

Instidata AS 14 000 14 000 

Sum 82 720 000 18 829 602 27 700 11 062 396 -7 878 256 22 041 442

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.

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

garantiavtale mellom aksjonærene i selskapet om fordeling av økono-

misk ansvar for det tilfelle hvor kostnadsoverskridelser i forbindelse 

med ferdigstillelsen av CIENS-bygget overstiger opprinnelig kalkyle. 

Ansvaret er fordelt proratarisk i henhold til eierbrøk.

Note 8 Bank, plasseringer

Av innskudd i bank pr 31.12.12, er kr 2 699 836 bundne midler avsatt til 

skattetrekk.

TØI har plasserte midler i aksjefond utland, hedgefond, pengemarkeds-

fond og obligasjoner. Plasserte midler er vurdert til markedsverdi pr 

31.12.12.

Plasserte midler Ansk. kost 
pr. 01.01.12 

Bokført verdi 
01.01.12 

Anskaffelse 2012  Årets gevinst/
utbytte/tap 

Renter/
Utbytte

Avgang gjennom 
året

Balanseført inkl. 
utbytte/renter

Hedgefond 4 500 000 4 998 222 241 456 5 239 678

Pengemarkedsfond 1 500 000 2 574 370 2 574 370 - 

Storebrand fondene AS 8 360 000 8 364 379 183 934 270 158 183 934 183 934 8 818 472

Norske obligasjoner 6 240 000 6 036 565 587 551 243 725 710 691 1 937 551 5 640 981

DNB obligasjoner 5 000 000 2 445 4 720 874 281 571

Sum 20 600 00 21 973 536 5 771 485 757 784 894 625 9 416 729 19 980 701
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Note 9 Pensjonsforpliktelser

TØI har pensjonsordninger som pr 31.12.12 omfatter i alt 70 aktive 

yrkesutøvere og 28 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 

folke trygden. 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 er i tråd med Regnskapsstiftelsens anbefalinger (NRS).

Pensjonsordning 2011

Beløp i hele NOK 2011 2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 613 998 3 823 216

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 3 134 060 2 535 514

Administrasjonskostnader 528 042 588 216

Avkastning på pensjonsmidler -3 437 556 -2 763 503

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 1 421 896 903 776

Periodisert arbeidsgiveravgift 682 235 589 865

Netto pensjonskostnad 6 942 674 5 677 084

Estimer avkastning på pensjonsmidler:
*Beste estiam basert på opnådd avkastning 0

Økonomiske forutsetninger for beregningene 
av pensjonskostnaden

2011 2012

Diskonteringsrente 4,60 % 3,80 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 4,10 %

Årlig forventet lønnsvekst 4,00 % 3,50 %

Årlig forventet G-regulering 3,75 % 3,25 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,30 % 0,10 %

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2011 31.12.2012

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) 67 632 913 75 363 604

Pensjonsmidler til markedsverdi 64 840 637 71 597 652

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA -2 792 276 -3 765 951

Arbeidsgiveravgift -393 711 -530 999

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA -3 185 986 -4 296 951

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 15 770 569 19 795 817

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA 12 584 583 15 498 867

AFP

Beløp i hele NOK 2011 2012

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 34 164 17 710

Resultatført planendringseffekt/overgang til innskudd etc. 51 488

Periodisert arbeidsgiveravgift 4 817 2 497

Netto pensjonskostnad 38 981 71 695

Estimer avkastning på pensjonsmidler:
*Beste estiam basert på opnådd avkastning 0

Økonomiske forutsetninger for beregningene 
av pensjonskostnaden

2011 2012

Diskonteringsrente 4,60 % 3,80 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 0,00 % 0,00 %

Årlig forventet lønnsvekst 4,00 % 0,00 %

Årlig forventet G-regulering 3,75 % 0,00 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 3,00 % 2,50 %

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2011 31.12.2012

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) 588 222 403 225

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA -588 222 -403 225

Arbeidsgiveravgift -82 939 -56 855

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA -671 161 -460 080

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 110 310 106 336

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA -560 851 -353 744

Note 10 Endring i egenkapital

EK pr 01.01 Årets resultat EK pr 31.12

Grunnkapital 30 000 000 30 000 000 

Annen egenkapital 29 302 493 1 689 672 30 992 166

Sum 59 302 493 1 689 672 60 992 166

Note 11 Skatt

Regelverket for beregning av skattepliktig resultat for TØI er ikke klarlagt 

pr 31.12.12, men TØI har et fremførbart underskudd som medfører at 

instituttet ikke kommer i skatteposisjon.
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Revisors 
beretning
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Ansatte 
31.12.2012

Instituttsjef
Fridstrøm Lasse Instituttsjef Siviløkonom

Administrasjonsavdelingen
*Astrid Abelvik Sekretær

Dahl Flemming Redaktør Journalist

Ekstrøm Tove Killingmoe Sekretær

Hansson Lars IT-leder

Jacobsen Linda Prosjektkoordinator Siviløkonom

Johansen Svein Servicemedarbeider

Kjelstrup Lisbeth Regnskaps- 
konsulent

Oulie Ulla Nørgaard Bibliotekleder/ 
Vevansvarlig

Refstie Espen Økonomileder Siviløkonom

Rømming Trude Christin Sekretær

Strømmen Anne-Lise Personalkonsulent

Voll Nils Gaute IT-konsulent og 
forsker

Matematiker

Wettergreen Unni Sekretærleder

Wormnes Are Redaktør Journalist

Ystehede Nina Administrasjonssjef Siviløkonom

Aas Harald Kommunikasjons-
leder

Statsviter

Avdeling for Mobilitet og organisering
*Brechan Inge Forsker II Psykolog

Christiansen Petter Forsker Statsviter

Denstadli Jon Martin Forsker I Siviløkonom hae

Dybedal Petter Forskningsleder Samfunnsøkonom

Engebretsen Øystein Forsker II Samfunnsgeograf

Farstad Eivind Forsker II Siviløkonom

Fearnley Nils Forsker II Transportøkonom

*Gjerdåker , Anne Forsker II Samfunnsgeograf

Grue Berit Forsker Ingeniør

Hanssen Jan Usterud Forsker II Sivilingeniør

Haukeland Jan Vidar Forsker I Sosiolog

Hjorthol Randi Forskningsleder Sosiolog

*Hoff, Annelene H. Forsker Samfunnsgeograf

Jacobsen Jens Kristian Steen Forsker I Sosiolog

*Jansen Alf-Inge Forsker I Professor

Julsrud Tom Erik Forsker II Sosiolog

**Krogstad Julie Runde Forsker Statsviter

**Landa Mata Iratxe Forskningsassistent Bachelor degree in 
Turisme

Leiren Merethe Dotterud Forsker Statsviter

*Loftsgarden Tanja Forsker Sivilingeniør

Longva Frode Avdelingsleder Sosiolog

Næss Petter Forsker I Arkitekt

Olsen Silvia J. Forsker Statsviter

Ramjerdi Farideh Forsker I Sivilingeniør

*Rideng Arne Forsker II Samfunnsgeograf

Skollerud Kåre H. Forsker Sosiolog

Strand Arvid Forsker I Sivilingeniør

Tennøy Aud Forskningsleder Sivilingeniør

Thrane Christer Forsker I Professor i reiseliv

Vågane Liva Forsker II Samfunnsgeograf

**Øksenholt Kjersti Visnes Juniorforsker Geograf

Aarhaug Jørgen Forsker Samfunnsøkonom

Avdeling for Sikkerhet og miljø
Akhtar Juned Forsker Sivilingeniør

Amundsen Astrid Helene Forsker II Geograf

Assum Terje Forsker I Sosiolog

Bjørnskau Torkel Forskningsleder Statsviter

Elvebakk Beate Forsker II Filosof

Elvik Rune Forskningsleder Statsviter

**Figenbaum Erik Forsker II Sivilingeniør

Fyhri Aslak Forsker I Miljøpsykolog

Hagman Rolf Forsker II Sivilingeniør

*Hald May Forsker Samfunnsviter

Høye Alena Forsker II Dr i samfunns-
vitenskap

Klæboe Ronny Forskningsleder Psykolog

Kolbenstvedt Marika Avdelingsleder Sosiolog

Meyer Sunniva Frislid Forsker Statsviter

Nenseth Vibeke Forsker II Sosiolog

Nordbakke Susanne Forsker II Sosiolog

Nævestad Tor-Olav Forsker Sosiolog

Phillips Ross Owen Forsker II Psykolog

Sagberg Fridulv Forsker I Psykolog

Sørensen Michael Wøhlk Jæger Forsker II Sivilingeniør

Tønnesen Anders Forsker Samfunnsgeograf

Ulleberg Pål Forsker II Psykolog

Veisten Knut Forsker II Samfunnsøkonom

Vaa Truls Forsker II Psykolog

Avdeling for Økonomi og logistikk
Andersen Jardar Forsker II Sivilingeniør

*Askildsen Thorkel Christie Forsker II Samfunnsgeograf

Bai Yu Forsker Siviløkonom

Eidhammer Olav Forsker Samfunnsøkonom

Eriksen Knut Sandberg Forsker II Samfunnsøkonom

Flügel Stefan Forsker Samfunnsøkonom

Halse Askill Harkjerr Forsker Samfunnsøkonom

Hansen Wiljar Forsker Samfunnsøkonom

Hovi Inger Beate Forskningsleder Samfunnsøkonom

Jean-Hansen Viggo Forsker II Samfunnsøkonom

Johansen Kjell Werner Stedfortredende 
instituttsjef

Samfunnsøkonom

Killi Marit Forsker II Samfunnsøkonom

Kwong Chi Kwan Forsker Sivilingeniør

Ludvigsen Johanna Forsker I Siviløkonom hae

Madslien Anne Forskningsleder Sivilingeniør

Minken Harald Forsker II Samfunnsøkonom

**Rødseth Kenneth Løvold Forsker Samfunnsøkonom

Steinsland Christian Forsker II Sivilingeniør

Thune-Larsen Harald Forsker II Samfunnsøkonom

**Østli Vegard Forsker Samfunnsøkonom

* Sluttet i 2012 

** Ansatt i 2012

Antall ansatt per 31.12.2012 84

Antall forskere 68

Antall forskere med doktorgrad 28

            Ingeniører  14

            Økonom  24

            Geograf  9

            Psykolog  7

            Sosiolog  11

            Statsviter  8

            Andre  10
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Forskningsområder

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

Kollektivtrafikk, areal-  
og transportplanlegging

Aud Tennøy Forskningsleder
ate@toi.no

Langsiktig areal- og transportplanlegging er selve nøkkelen til å skape 

et bærekraftig transportsystem. Kollektivtransport er et sentralt vir-

kemiddel for å gjøre transportsektoren mer miljøvennlig og for å løse 

kapasitetsproblemene i og rundt byene. 

Innenfor forskningsområdet studerer vi planlegging, beslutningsproses-

ser, organisering og iverksetting av tiltak som påvirker befolkningens 

transport- og arealbruk.  

Forskningsområdet studerer blant annet systemene som definerer 

areal- og transportutviklingen, plan- og beslutningsprosessene som 

foregår innenfor disse systemene, og hvordan dette påvirker den kon-

krete utviklingen av arealbruken og transportsystemene. Vi studerer 

også hvilke effekter og konsekvenser dette har, og hvordan dette påvir-

ker mulighetene til å nå ulike politiske målsettinger knyttet til miljø, 

klima, bymiljø, velferd, universell utforming og kostnader.

Miljø og klima

Ronny Klæboe Forskningsleder
rk@toi.no

Person- og godstransport innebærer betydelige lokale miljøbelastnin-

ger og står for omkring en tredjedel av Norges utslipp av klimagasser. 

Forskningsområdet omfatter studier av hvordan lokale belastninger kan 

reduseres, blant annet ved å utvikle verktøy til støtte for befolkning, virk-

somheter 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 også 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.

 

Tiltakskatalog.no er et nettsted om transport, miljø og klima som redigeres 

av TØI og som gir viktig informasjon om tiltak som kan redusere miljøu-

lempene fra transport. 

Næringsliv og godstransport

Inger Beate Hovi Forskningsleder
ibh@toi.no

Næringslivet i Norge er avhengig av god infrastruktur og effektiv gods-

transport. Forskningsområdet omfatter studier av næringslivets logis-

tikkostnader, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrøm-

mer og framtidig godstransportomfang. Denne kunnskapen er viktig for 

myndighetene blant annet i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Videre studeres ulike forretningsmodeller og hvordan konkurranse kan 

bidra til økt effektivitet i godstransporten. Lokalisering av terminaler 

og utredning av distribusjonsløsninger i byområder samt internasjonal 

logistikk er andre viktige temaer.

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 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, trans-

portmiddelfordeling, 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.
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Reiseliv og 
regionale analyser

Petter Dybedal Forskningsleder
pd@toi.no

Forskningsområdet omfatter 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. Landskapsopp-

levelser, 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 virkninger av infrastruk-

turinvesteringer, bosettingsmønster, tettstedsstruktur, transportut-

vikling, omland for kjøpesentre, flyplasser, turistattraksjoner mv. samt 

regionale effekter av nasjonal transportpolitikk.

Reisevaner og mobilitet 

Randi Hjorthol Forskningsleder
rh@toi.no

Forskningsområdets formål er å etablere kunnskap om folks mobilitet 

og reisevaner. Resultatene brukes blant annet av myndighetene til plan-

legging på ulike nivåer innen samferdselsektoren. 

Viktige temaer er de sam funnsmessige betingelsene for reiseaktivitet, 

utvikling av teorier for å forstå slik aktivitet og forbedre metodene for å 

kartlegge persontransport. . Forskningsområdet omfat ter studier av alle 

typer reiser, både private og nærings-tilknyttede, korte og lange. Det tar 

også opp samspillet mellom den fysiske og den virtuelle mobiliteten.

 

TØI har siden starten hatt ansvaret for den nasjonale reisevaneundersø-

kelsen som blir gjennomført hvert fjerde år. Metodeutvikling, gjennom-

føring og analyser av data har vært en viktig aktivitet både for for denne 

og andre reisevaneundersøkelser.

I løpet av de senere år har TØI utvidet sikkerhetsforskningen både når 

det gjelder temaer og transportformer. Aktiviteten er samlet i et eget 

forskningsområde «Transportsikkerhet». Formålet er å utvide kunnska-

pen og kompetansen om risiko og sårbarhet i transport. 

 

Området dekker alle fire transportgrener – luft, sjø, bane og vei, og foku-

serer på både sikkerhet («safety») og sikring («security»). Forskningen 

fokuserer både på enkeltaktørers handlinger og organisasjonsmessige, 

tekniske og strukturelle rammebetingelser.  

Den omfatter blant annet evalueringer av opplæring og kampanjer, 

atferdstilpasninger til tiltak, dybdeanalyser av transportulykker, analyser 

av feilhandlinger og operatørers belastninger, tradisjonelle risikoana-

lyser, analyser av terrorsikring i transport, forskning om intelligente 

transportsystemer samt undersøkelser av sikkerhetskultur, sikkerhets-

organisering og beredskap.

Transportsikkerhet

Torkel Bjørnskau Forskningsleder
tbj@toi.no

Trafikksikkerhet

Rune Elvik Forskningsleder
re@toi.no

TØI er et ledende og internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen 

trafikksikkerhet. Forskningsområdet 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 

ikke-markedsgoder samt analyser av transportsikkerhetspolitikk, er 

også viktige temaer.  

Trafikksikkerhetshåndboken er et viktig oppslagsverk som presenterer 

nasjonal og internasjonal kunnskap om virkningen av ulike trafikksik-

kerhetstiltak. Boken utgis av TØI, revideres løpende, og er gratis til-

gjengelig via TØIs hjemmeside på internett.



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


