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Visjon
Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om 
bærekraftig transport i Norge og internasjonalt.

Kjerneverdier
Instituttets virksomhet bygger på følgende kjerneverdier:
• Uavhengighet
• Etterrettelighet
• Glede og 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 er samlokalisert med sju 
andre forskningsinstitutter i Forskningsparken på Blin-
dern 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, 
nordisk og annet internasjonalt samarbeid. TØI skal 
formidle informasjon om forskningsresultater og bidra 
til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet 
gjennom samarbeid med brukerne.

2. 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.

3. TØI skal gi medarbeiderne muligheter for faglig utvik-
ling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor 
stiftelsen.

Gunnar
Lindberg

Nina 
Ystehede

Michael Wøhlk
Jæger Sørensen

Frode 
Longva

Kjell Werner 
Johansen

Harald 
Aas

Instituttets ledergruppe

Dette er ledelse og organisasjon pr 31.12

STYRET 
Styreleder Sigurd Larsen

DIREKTØR 
Gunnar Lindberg

ØKONOMI OG LOGISTIKK
Kjell Werner Johansen

SAMFUNNSØKONOMISKE 
METODER OG MODELLER

Anne Madslien

NÆRINGSLIV  
OG GODSTRANSPORT

Inger Beate Hovi

SIKKERHET OG MILJØ
Michael W.J. Sørensen

TRAFIKKSIKKERHET
Rune Elvik

TRANSPORTSIKKERHET
Torkel Bjørnskau

MILJØ OG KLIMA
Ronny Klæboe

ADMINISTRASJON
Nina Ystehede

KOMMUNIKASJON
Harald Aas

TIDSSKRIFTET SAMFERDSEL
Flemming Dahl 
Are Wormnes

MOBILITET OG ORGANISERING 
Frode Longva

REGIONAL UTVIKLING 
OG REISELIV

Ove Langeland

REISEVANER OG MOBILITET
Randi Hjorthol

KOLLEKTIVTRAFIKK, 
AREAL- OG  

TRANSPORTPLANLEGGING
Aud Tennøy

TØI



4

2015 var for TØI et år preget av vekst og høy faglig  
aktivitet. Vitenskapelig publisering økte og antall  
publiseringspoeng økte med 18 prosent. Oppdrags-
inngangen var rekordstor og instituttet ansatte 8 nye 
medarbeidere. Det ble også gjort en viktig jobb med 
omlegging fra ytelsesbasert pensjon til en hybridmodell. 
Dette langsiktige tiltaket medfører et underskudd på  
21,2 mill kroner i regnskapet mens driften gikk i til- 
nærmet balanse. Instituttet har solid økonomi med  
47 prosent egenkapitaldekning. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) er en stiftelse. 
Virksomhetsidéen er å utvikle og formidle kunnskap 
om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk 
anvendelse. Visjonen til instituttet kan oppsummeres 
slik: Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om 
bærekraftig transport i Norge og internasjonalt. Kjerne-
verdiene til instituttet er uavhengighet, etterrettelighet, 
glede og fellesskap.

Faglig aktivitet
I 2015 presenterte FN nye bærekraftsmål og på klimatopp-
møtet i Paris ble verdens land enige om en klimaavtale 
som skal gjelde fra 2020. For å klare disse globale målene 
er utvikling og tiltak innen transportsektoren sentralt. 
Behovet for forskningsbasert kunnskap kommer til å 
øke både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå i årene som 
kommer.

Bærekraftsmålene sier at antallet drepte og skadde 
i vegtrafikken skal halveres innen 2020. Det betyr 
700.000 sparte liv per år. TØIs trafikksikkerhetsforskning 
er godt kjent internasjonalt gjennom TØIs 
trafikksikkerhetshåndbok. I 2013 ble den utgitt på spansk 
og i 2015 på portugisisk. TØIs deltagelse i internasjonal 
forskning og internasjonal vitenskapelig publisering gir 
ikke bare et betydelig bidrag til trafikksikkerheten i Norge, 
men også internasjonalt.

På Parismøtet høsten 2015 ble trusselen som klima-
endringene medfører sterkere belyst enn noen gang og 
man kommer ikke utenom at også transportsektoren 
må redusere sine klimautslipp betydelig. Norge ligger 
langt framme når det gjelder elektrifisering av bilparken 
og TØI ligger i front internasjonalt når det gjelder 

kunnskap om hvordan elektriske biler brukes. I juni 2015 
arrangerte instituttet en internasjonal konferanse om 
«gjennombruddet for elektromobilitet». 

Klimatiltakene kan ikke begrenses til bruk av ny teknologi. 
Byutvikling og bytransport er en sentral del, både i det 
politiske ordskiftet og i vår forskning. I 2015 startet store 
tunnelrehabiliteringer i Oslo og rehabiliteringene med 
løpende målinger av trafikken brukes nå som et naturlig 
forskningseksperiment for å belyse hvordan trafikantene 
tilpasser seg mindre kapasitet i vegnettet. Kunnskapen 
er viktig i arbeidet med å utvikle framtidens byer og 
transportsystem. Også utviklingen innen godstransporten 
er viktig for å forstå utviklingen i klimautslippene, både 
i byer og på landsbygden. I prosjektet Citylab, som er 
finansiert av EUs rammeprogram Horison2020 og ledet av 
TØI, er temaet hvordan godstransport i by kan gjøres både 
mer effektiv og mer miljøvennlig. 

Volkswagen-skandalen i september 2015 ga ny innsikt i 
hvordan reguleringer av utslipp fra personbiler fungerer 
og hvordan reguleringen kan manipuleres. Gjennom 
samarbeid med Statens vegvesen og VTT i Finland har 
instituttet gjennom flere år bygd opp kompetanse på 
utslipp fra vegtrafikken og dokumentert at utslippene for 
mange biler er mye høyere i virkelig trafikk enn det som 
framkommer av typegodkjenningen. TØIs forskning er med 
på å øke den internasjonale kunnskapen på området som 
danner grunnlaget for strengere reguleringer og bedre 
luftkvalitet og helse i framtiden.

Prisnedgangen på olje i 2015 gjør at Norge har fått nye 
krav til effektivitet og gode beslutninger i offentlig sektor. 
I 2015 var instituttet vert for verdenskonferansen for 
transportøkonomer ITEA (International Transportation 
Economics Association) og TØI har også inngått 
en ny rammeavtale med Finansdepartementet om 
kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag for offentlige 
investeringer.

Fremskaffing av gode beslutningsgrunnlag har vært en 
viktig aktivitet på TØI i 2015. Modellutvikling, nye person- 
og godsprognoser og en rekke andre analyser er laget som 
underlag til arbeidet med Nasjonal transportplan. I den 
sammenheng er det også utviklet en praktisk anvendbar 

Styrets beretning 2015
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og etterrettelig modell for beregning av mernytte av 
infrastrukturprosjekter, en modell instituttet tror det 
kommer til å bli internasjonal oppmerksomhet om i årene 
som kommer.

Prosjekter og resultater
Nedenfor beskrives noen prosjekter og resultater fra 
2015 mer i detalj.  

Måling av utslipp 
I september ble det avslørt at Volkswagen hadde instal-
lert et jukseprogram i mange av sine biler for å klare 
utslippskravene i USA. I FoU-programmet EMIROAD 
(EMIssions from ROAD transport vehicles) tester TØI i 
samarbeid med VTT i Finland utslipp fra tunge og lette 
biler på oppdrag fra Statens vegvesen. I 2015 var første 
gang man testet nye Euro 6-kjøretøy. Nye Euro 6-diesel-
personbiler har i kulde et reelt utslipp opp mot 25 ganger 
over godkjenningsverdien for NOx i virkelig trafikk. Tunge 
biler med Euro VI-teknologi har til gjengjeld fått svært 
effektive rensesystemer og små utslipp. En ny dieselbuss 
har nå utslipp av NOx som er kun en tredjedel så store 
som utslippene fra en ny moderne dieselpersonbil (TØI-
rapport 1407/2015).

Ny teknologi kan redde liv
Førerstøttesystemer kan bidra til økt trafikksikkerhet. 
Innretninger som automatisk avstandsregulering med 
automatisk nødbrems, varsling for myke trafikanter med 
automatisk nødbrems, feltskiftevarsler/kjørefeltholder, 
intelligent fartstilpasning og alkolås/ruslås er under-
søkt, blant annet gjennom en Delphi-undersøkelse der 
trafikksikkerhetseksperter ble spurt om når de tror de 
ulike systemene vil bli tatt i bruk. De to mest effektive 
systemene, intelligent fartstilpasning og alkolås/ruslås, 

er dem som sist vil bli tatt i bruk ifølge ekspertene.  
I et optimistisk scenario kan systemene redusere antall 
drepte og hardt skadde med 16 prosent de neste 20 år. 
(TØI-rapport 1450/2015).

Flere syklister gir økt trygghet
Veksten i persontransporten i byene skal tas med sykkel, 
kollektivtrafikk og gange. Økt sykling gir utfordringer 
når det gjelder sikkerhet. I svært mange områder der 
sykkeltrafikken har økt, observerer man imidlertid at 
ulykkene ikke øker tilsvarende. Hypotesen er at det blir 
sikrere for hver enkelt syklist jo flere syklister det er i 
trafikken, et fenomen kalt «Safety in numbers». Ved hjelp 
av videoregistreringer og spørreundersøkelser har TØI 
forsøkt å avdekke mekanismene bak dette fenomenet. 
Hver enkelt syklist opplever at de i mindre grad blir 
oversett av bilister, og at det blir færre konfrontasjoner 
og nestenulykker etter som antallet syklister øker utover 
i sykkelsesongen. «Safety in numbers»-effekten ser 
imidlertid ut til å bli motvirket av en annen mekanisme 
som finner sted på samme tid – en tilstrømning av 
uerfarne og risikotakende syklister som opptrer 
uforutsigbart for bilister og fotgjengere. 

Færre barn leker i nabolaget
I forbindelse med den nasjonale reisevaneundersøkelsen 
i 2014/15 ble det gjennomført en egen undersøkelse 
av aktiviteter og reiser blant barn i alderen 6-12 år. 
Over 80 prosent av barn i denne aldersgruppen deltar i 
organiserte sportsaktiviteter, gjerne flere ganger i uka, og 
nesten 70 prosent av dem blir kjørt av foreldrene til disse 
aktivitetene. I løpet av perioden mellom 2005 og 2013/14 
har det vært en tendens til at flere barn deltar i organiserte 
fritidsaktiviteter, mens færre leker i nabolaget. I 2005 lekte 
halvparten utendørs hver dag, mens dette er sunket til i 

Piktogram
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underkant av 40 prosent i 2013/14. Resultatene viser videre 
at hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av 
foreldre/foresatte, mens omtrent to av tre går eller sykler 
til skolen (TØI-rapport 1413/2015).

Oslotrafikken overvåkes
De neste fem årene vil det foregå store endringer i 
transportsystemene i Oslo. TØI studerer fortløpende 
hvilke virkninger dette har for trafikantene. Trafikken i 
morgenrushet ble redusert med 3500 kjøretøy eller ca. 
35 prosent da rehabiliteringen av Smestad-tunnelen 
startet 1. juni 2015, og det oppsto ikke køer selv om 
kapasiteten ble redusert fra fire til to felt. Statens 
vegvesen hadde i forkant advart mot store forsinkelser. 

Da Østensjøbanen stengte for rehabilitering i april 2015 
fortsatte over 80 prosent av passasjerene å reise med 
andre kollektive transportmidler. Stengningen av banen 
førte til at hele 48 prosent av de reisende skiftet reise-
tidspunkt og kun 6 prosent gikk over til å bruke privatbil 
(TØI-rapport 1455/2015).

Næringsutvikling og pendling i Buskerud
Bilen er det dominerende transportmiddelet i alle deler 
av Buskerud, fulgt av gange. Sykkel og kollektivtransport 
er de to minst brukte transportmidlene. I forbindelse 
med Regional areal- og transportplan for Buskerud har 
TØI gjort analyser av transport, næringsutvikling og 
pendling i fylket. Innbyggerne har et reisemønster som 
er nokså typisk for Norge. Mellom 65 og 80 prosent av 
reisene skjer som bilfører eller bilpassasjer. Bilandelen 
er særlig høy i forstadskommunene rundt Oslo og 
Drammen (TØI-rapport 1423/2015). 

Ny transportmodell for reisemiddelvalg
En ny modell for transportmiddelvalg i Oslo og Akershus 
er utviklet i 2015. Datagrunnlaget er Ruters omfattende 
reisevaneundersøkelse (Ruters MIS) som ikke har blitt 
brukt til et slikt formål tidligere. I motsetning til mange 
andre etterspørselsmodeller, er den nye modellen 
enkel å bruke siden den er Excel-basert og har svært 
kort beregningstid. Modellen kan brukes til å beregne 
markedsandeler før og etter at et eller flere tiltak er 
gjennomført, som for eksempel bilfritt Oslo-sentrum, 
bompengeøkning, raskere tog, høyere bussfrekvens, 
lavere billettpriser osv. Modellen viser blant annet at det 
må relativt kraftige tiltak til for å få et betydelig antall 
bilister til å velge sykkel eller kollektivtransport (TØI-
rapport 1451/2015). 

Ny modell for beregning av mernytte
Til å beregne næringslivets mernytte av infrastruktur-
investeringer er det utviklet en løsbar generell likevekts-
modell med en geografisk dimensjon (SCGE-modell). 
Modellen benytter transportmodellsystemet som data-
kilde for transport av varer og personer innen og mellom 
89 regioner i Norge. Modellen er benyttet til å beregne 
mernytten av infrastrukturprosjektene i NTP 2018-2029 
og Motorveiplanutredningen. Modellen egner seg også 
godt til analyser av hvordan transportforbedringer påvirker 
næringsstruktur, og kan dermed brukes til å predikere 
etterspørselseffekter for godstransport ved endringer i 
transportkostnadene. Tidligere modellversjoner er benyt-
tet til å utarbeide grunnprognoser for godstransport til 
NTP-arbeidet.
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Publisering og formidling
Vitenskapelige artikler 
TØIs forskere publiserte 48 artikler i vitenskapelige tids-
skrifter med fagfellevurdering i 2015. I tillegg kommer 6 
bidrag i bøker utgitt på forlag som er godkjent for kredite-
ring innenfor ordningen med resultatbasert grunnbevilg-
ning. Dette gir til sammen 61 publiseringspoeng i CRIStin, 
en økning på 18 prosent fra 2014 og tilnærmet ett publise-
ringspoeng per forskerårsverk. Alle forskningsgruppene 
bidrar til dette. Til sammenlikning var gjennomsnittlig  
antall publiseringspoeng i 2014 i UoH-sektoren 0,8 pr 
forsker ifølge NIFU. Publiseringspoengene er en del av 
grunnlaget for resultatbasert grunnbevilgning fra Norges 
forskningsråd. 

Foredrag
Forskerne ved instituttet har også vært aktive allmenn-
formidlere i 2015 ved å holde over 220 foredrag for bru-
kermiljøene i Norge. I tillegg kommer om lag 40 foredrag 
på internasjonale konferanser. Instituttet arrangerer i 
samarbeid med Høgskolen i Molde TØI-kurset som er en 
ukes videreutdanning på masternivå innen samferdsel. 

Rapporter 
TØI-rapportene er en velkjent rapportserie innen 
transportforskningen og mange av instituttets oppdrag 
rapporteres gjennom slike rapporter. I 2015 utga institut-
tet 73 TØI-rapporter. I tillegg kommer publikasjoner fra 
EU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter. Institut-
tets rapporter og resultater er gratis tilgjengelig for alle 
interesserte på våre nettsider www.toi.no. Rapportene 
omtales som hovedregel på hjemmesiden med en liten 
artikkel og legges ut i fulltekst sammen med annet 
fagstoff, lenker til medieomtale av instituttets forskning 
etc.  Nettstedet brukes aktivt av fagfolk, journalister og 
studenter. TØI bruker også Internett for publisering av 
Trafikksikkerhetshåndboken og oppslagsverket Til-
takskatalog.no.

Tabellen nedenfor viser faglig utvikling på en rekke punkter. 

2015 2014

Artikler i internasjonale og norske 
tidsskrifter med fagfellevurdering

48 45

Publiseringspoeng iht NVI (foreløpig tall 
2015)

61,2 51,8

Bidrag til konferanserapporter 
(presentasjoner)

2 (40) 6 (80)

Andel ansatte med doktorgrad 45 % 39 %

Avlagte doktorgrader 2 2

Antall TØI rapporter 73 89

TØI i media 2900 3500

Artikler i Samferdsel 61 56

Eksponering i massemediene
TØI registrerer gjennom overvåkningstjenesten Retriever 
løpende hvor ofte instituttet er nevnt i mediene. Regis-
treringen viser en meget høy eksponering sammenliknet 
med andre forskningsinstitutter. Instituttet eller institut-
tets forskere var referert i nær 1200 artikler i papiraviser 
og om lag 1700 artikler på avisenes internettsider i 2015. 
Dette er en økning når det gjelder siteringer i papiravi-
sene, men en nedgang i antall nettartikler. Analysene 
viser imidlertid en klar økning i antallet lesere og at TØI i 
økende grad er eksponert i riks- og regionmediene fram-
for lokalaviser. Eksponering i radio og TV registreres ikke 
systematisk gjennom Retriever, men er også betydelig. 

Tidsskriftet Samferdsel
Tidsskriftet Samferdsel er et viktig medium for å formidle 
forskningsresultater til brukerne, så vel fra TØI som fra 
andre forskningsinstitusjoner. På lik linje med mange 
andre blader, er tidsskriftet innhentet av den digitale utvik-
lingen og det ble besluttet at tidsskriftet fra januar 2016 
kun skal komme ut på nett. Forut for beslutningen arran-
gerte TØI et drøftingsmøte med andre forskningsinstitutter, 
etater og organisasjoner for å diskutere utviklingen. Det 
var stor interesse for fortsatt å bidra med fagstoff. Institut-
tet arbeider videre i 2016 med å utvikle tidsskriftet som et 
nettsted som redigeres etter redaktørplakaten. Et viktig 
arbeid framover blir å trekke leserne til nettstedet, blant 
annet gjennom bruk av nyhetsbrev og sosiale medier.

http://www.toi.no
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Eksternt samarbeid
Forskerne deltar i internasjonale nettverk gjennom ulike 
EU-prosjekter og verv i internasjonale organisasjoner og 
komiteer.  En tredjedel av TØIs ansatte innehar redaktør- 
og refereeverv i fagtidsskrifter. På denne måten deler TØI 
den kunnskapen vi skaper og holder oss oppdatert på de 
siste vitenskapelige resultatene. 

Samtidig som det er en del av TØIs faglige utvikling, er 
det også en viktig garanti for de nasjonale oppdragsgi-
verne at den kunnskapen de innhenter, kommer fra et 
institutt som er konkurransedyktig internasjonalt, er 
oppdatert med hensyn til forskningsresultater i andre 
land og som holder god internasjonal standard.
I 2015 hadde TØI en betydelig suksess i Horisont 2020 
og startet tre nye prosjekter der TØI koordinerer ett av 
prosjektene. 

For å orientere oss på den europeiske forskningsare-
naen er TØI aktive innen ECTRI (European Conference of 
Transport Research Institutes) der TØI deltar i det fors-
kningspolitiske samarbeidet. TØI medvirker også i FERSI 
(Forum of the European Road Safety Research Institutes) 
innen trafikksikkerhet. ECTRI og FERSI fungerer dessu-
ten som arena for faglig samarbeid og konsortiedannelse 
overfor EUs rammeprogram for forskning.

Videre er TØI aktiv i det nordiske samarbeidet gjennom 
blant annet medlemskap i forskningssentret SAFER i 
Gøteborg. Målet er å utvikle tverrfaglig kunnskap om 
samspillet mellom trafikanter, veg og kjøretøy med sikte 
på bedre trafikksikkerhet. 

I Forskningsrådets system tilhører instituttet miljøfors-
kningsarenaen, noe som gir god anledning til strategiske 

satsinger (SIS) i samråd med instituttets viktigste opp-
dragsgivere. Instituttene på miljøforskningsarenaen har 
en strategisk samarbeidsorganisasjon, Miljøalliansen AS. 
TØI deltar også aktivt i samarbeidet innenfor Forsknings-
instituttenes fellesarena (FFA), en paraplyorganisasjon 
for alle de anvendte forskningsinstituttene i landet. 

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

Kompetanse og kompetanseutvikling
TØI har et tverrfaglig miljø med mange ulike fagbakgrun-
ner representert. Den største gruppen er økonomer, men 
også ingeniører, sosiologer, statsvitere, psykologer og 
geografer er godt representert, i tillegg til flere andre 
faggrupper. Instituttet legger stor vekt på kontinuerlig 
kompetanseheving blant de ansatte. 

To TØI-medarbeidere har i løpet av 2015 avlagt doktor-
grad. Stefan Flügel disputerte 16. juni 2015 for graden 
ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet med avhandlingen «Essays in Transport 
Economics - Challenges in Modeling Travel Mode Choice 
and User Benefits». 

Anders Tønnesen forsvarte sin doktorgradsavhandling 
26. juni «Bypakker, bilbruk og lokale byutviklingsstrate-
gier» om hvordan policyaktører hindrer og tilrettelegger 
for at reduksjon av bilbruk skal tas inn i lokale byutvi-
klingsstrategier.

TØI har som andre norske forskningsinstitutter en 
karrierevei for forskere gjennom et kompetansebasert 
stillingssystem med ekstern evaluering fra Forsker III, til 
Forsker II og Forsker I. I 2015 ble to medarbeidere evalu-
ert som Forsker I, tre som Forsker II og en medarbeider 
til Forsker III.  Instituttet legger i tillegg til rette for at for-
skere kan ta doktorgrad. Ved utgangen av 2015 har 32 av 
TØIs medarbeidere doktorgrad. Ytterligere 6 medarbei-
dere er i gang med doktorgradsstudier. I 2015 har TØI fått 
flere store prosjekter med oppstart i 2016 hvor doktor-
grad inngår. Dette skyldes at TØIs seniorforskere har hatt 
gode prosjektideer og er villige til å dele sin kunnskap og 
er viktig for at TØI skal ivareta sitt samfunnsansvar ifølge 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fersi.org%2F&ei=cp4MU_63Is7a4QSx5IDIBw&usg=AFQjCNE1OrL7qlfgIMrOJmKuWZoDxqOW1A&bvm=bv.61725948,d.bGE
http://www.ciens.no
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vedtektene for kompetanseutvikling innen transportfors-
kning og utvikling av unge transportforskere. TØI legger 
vekt på å rekruttere studenter som kan skrive master-
gradsoppgave på våre fagområder. Instituttet tilbyr både 
veiledning og kontorplass. 

Basisbevilgningen
TØIs muligheter til å ivareta og utvikle rollen som et 
vitenskapelig forsknings institutt, er avhengig av basis-
finansieringen som gis via Norges forskningsråd. Basis-
bevilgningen gir avgjørende bidrag til kompetanseheving 
gjennom utvikling av det teoretiske og metodiske grunn-
laget for våre kjerneområder samt doktorgradsarbeid og 
internasjonal publisering. Dette legger grunnlaget for 
faglig kvalitet på oppdragsforsk ningen og gir muligheter 
for internasjonale oppdrag, spesielt innenfor EUs  
rammeprogrammer.

Basisbevilgningen i 2015 besto av grunnbevilgning og 
strategiske instituttsatsinger (SIS). Dette utgjorde til 
sammen ca 16 prosent av TØIs brutto inntekter og  
40 prosent av basisbevilgning nyttes til SIS-prosjekter.

Godt arbeidsmiljø
På bakgrunn av arbeidsmiljøundersøkelser som gjen-
nomføres annet hvert år utarbeides det en handlingsplan 
som skal sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av 
arbeidsmiljøet ved TØI.

I 2015 har instituttet drevet en aktiv rekrutteringsprosess 
og ansatt åtte nye medarbeidere, noe som har medført at 
forskningskapasiteten er på 66 årsverk ved utgangen av 
året, en økning med 4 årsverk fra 2014. 

Instituttet har også arbeidet med utvikling av ledelseskom-
petanse i organisasjonen og både forskningsledelse og 
instituttledelse har deltatt i en lederutviklingsprosess.

Som miljøinstitutt er det viktig for TØI å være miljøserti-
fisert og instituttet ble sertifisert som Miljøfyrtårn våren 
2015. 

TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2015. 
Instituttet har ikke aktivitet som forurenser det ytre 
miljøet. Instituttet hadde 92 ansatte ved utgangen av 

2015. Sykefraværet i 2015 var totalt på 4,3 prosent, mot 
3,3 % i 2014. Langtidssykefraværet utgjorde 2,7 prosent i 
2015, mot 1,9 prosent i 2014. Virksomheten er lokalisert i 
Forskningsparken i Oslo.

Instituttet har god balanse mellom kjønnene. Etter 
styrets vurdering foreligger det ikke grunn til å iverksette 
spesielle tiltak med tanke på å forebygge diskriminering.

Solid økonomi 
Den samlede omsetningen i 2015 var på 117 mill. kr. 
Årsresultatet for 2015 ble et underskudd på 21,2 mill. kr 
som føres mot egenkapitalen. Stiftelsen er i en sunn øko-
nomisk og finansiell stilling og har en egenkapitalandel 
på 47 prosent. Årsaken til underskuddet i 2015 er at TØI 
har avviklet sin ytelsespensjonsordning i DNB med de 
ekstraordinære kostnader det har medført. Fra 2016 har 
instituttet hybrid pensjonsordning i Sparebank1. Dette 
var et nødvendig grep for å sikre TØIs fremtidige øko-
nomi. Årsresultatet justert for ekstraordinære kostnader 
er et underskudd på 60 000 kroner før skatt.

I 2015 ble over 50 prosent av CIENS Eiendom, hvor TØI 
eier ca 27 prosent, solgt. Salgsverdien bekrefter at TØI 
har en betydelig merverdi på ca 25 mill. kr i sin eieran-
del.

Utenlandske kontrakter 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 valuta risikoen, da den vurderes som forholdsvis 
begrenset. Instituttet har ikke lån, men 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.

Instituttet har god soliditet og likviditet. I samsvar med 
regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. Styret er ikke kjent med at det 
har inntruffet forhold som påvirker instituttets finansielle 
situasjon etter regnskapets avslutning.
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Det ble utført 64 forskerårsverk ved instituttet i 2015. TØI 
legger vekt på aktiv rekruttering for å opprettholde og 
fornye kompetansen.

Instituttet fikk i 2015 nye prosjekter for 124 mill. kr, det 
høyeste noensinne. Forskningsrådet stod for 40 prosent 
av dette, inkludert basisfinansieringen på 18,8 mill. kr. 
Statens vegvesen var ellers den største oppdragsgiveren 
i 2015 og stod for 21 prosent av prosjektinngangen. Inter-
nasjonal aktivitet, hovedsakelig EU-prosjekter, utgjorde  
7 prosent. Instituttet har en sunn prosjektøkonomi og har 
kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot den faglige og 
administrative prosjektstyringen. Styret ser positivt på 
instituttets framtidige økonomiske og faglige muligheter.

NFR Program

Statens Vegvesen

NFR Basisbevilgning

Lokal forv.

Andre sentralf.

Utenlandske

Samferdselsdep.

Diverse

Private

50 10 15

Prosjektinngang
(i prosent)

20 25 30

Organisering og daglig ledelse 
Gunnar Lindberg er direktør for TØI. 
Administrasjonsavdelingen, som ivaretar økonomistyring, 
personalpolitikk og de øvrige administrative funksjonene 
ved instituttet, er ledet av administrasjonssjef Nina 
Ystehede. Assisterende direktør Kjell Werner Johansen 
har ledet Avdeling for økonomi og logistikk. Michael 
Sørensen har ledet Avdeling for sikkerhet og miljø, 
og Frode Longva har ledet Avdeling for mobilitet og 
organisering. Harald Aas er kommunikasjonsleder.

Instituttets årsrapport for 2015 er tilgjengelig på TØIs 
hjemmeside www.toi.no.

Styret 
TØIs styre har i 2015 hatt seks møter. Styret har hatt  
følgende sammensetning: 
Direktør Sigurd Larsen (styrets leder)
Førsteamanuensis Harald M. Hjelle (nestleder)
Direktør Jan Audun Larsen
Professor Jane Summerton 
Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke 
Forsker Kjersti Visnes Øksenholt (ansattes representant)
Forskningsleder Inger Beate Hovi (ansattes 
representant)
Avdelningschef Pontus Matstoms var medlem i styret 
fram til han gikk bort 14. september 2015. Matstoms 
ble med i styret i 2010 og har gjort en uvurderlig innsats 
for instituttet. Han savnes dypt og inderlig både som 
fagperson og god venn.

Styret og ledelsen ved TØI takker alle medarbeiderne 
for den gode arbeidsinnsatsen i 2015 og den positive 
atmosfæren som alle ansatte har medvirket til, ikke 
minst i forbindelse med omlegging av pensjonsordningen 
og mottak av nye medarbeidere. 

Nytt styre ble konstituert 14. mars 2016.

http://www.toi.no
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Driftsinntekter Note 2015 2014

Driftsinntekter 1,3  116 920 439  124 795 791

Netto driftsinntekter  116 920 439  124 795 791

Direkte prosjektutlegg  18 162 059  29 187 578

Netto driftsinntekter  98 758 380  95 608 213

Driftskostnader

Personalkostnader 2,9 82 217 185  75 727 270

Avvikling pensjonsordning 9 22 451 465

Andre driftskostnader 3 15 610 335 14 099 869

Ordinære avskrivninger 4 1 292 331 1 200 440

Sum driftskostnader 121 571 315 91 027 579

Driftsresultat -22 812 935 4 580 634

Finansposter

Finansinntekter 5  616 604  342 853

Finanskostnader 5  314 655  489 937

Netto finansposter  301 949  -147 084

Resultat før skatt  -22 510 986  4 433 549

Skattekostnad 11  1 357 802  1 357 802

Årsresultat  -21 153 184  3 075 747

Årsresultatet viser et underskudd på kr 21 153 184 som trekkes fra 

på annen egenkapital.

Eiendeler Note 2015 2014

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Utstyr og inventar 4  3 866 077  3 517 628

Sum varige driftsmidler  3 866 077  3 517 628

Finansielle anleggsmidler

CIENS Eiendom 7  21 969 592  21 969 592

Andre aksjer 7  71 850  71 850

Overfinansiering 
pensjonsforpliktelse

9  18 762 088

Sum finansielle 
anleggsmidler  22 041 442  40 803 530

Sum anleggsmidler  25 907 519  44 321 158

Omløpsmidler

Prosjekter i arbeid 6  6 319 544  9 948 808

Kontanter, bank, korts.fordr.

Kundefordringer 6  6 099 407  6 132 174

Andre kortsiktige 
fordringer  1 382 242  1 483 784

Plasserte midler 8  13 970 153  14 850 127

Bank 8  34 406 744  24 656 895

Sum kontanter, bank, 
korts.fordr.  55 858 546  47 122 981

Sum omløpsmidler  62 178 091  57 071 789

Sum eiendeler  88 085 610  101 392 947

Resultatregnskap pr 31.12 Balanse pr 31.12
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Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter

2015 2014

Resultat før skettekostnad -22 510 986  4 433 549

Avskrivninger  1 292 331  1 200 440

Endring pensjon  18 737 027  -2 913 806

Endring andre avsetninger  99 278  -10 962

Endringer i prosjekter, kundefordringer 

og lev.gjeld

 3 957 237  402 822

Endring i andre tidsavgrensningsposter  8 883 769  -1 115 536

Netto kontantstrøm fra 

operasjonelle aktiviteter  10 458 655  1 996 507

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kjøp av anleggsmidler  -1 640 780  -1 608 155

Netto kontantstrøm fra 

investeringsaktiviteter  -1 640 780  -1 608 155

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Endring langsiktige fordringer  52 000  -32 000

Netto kontantstrøm fra  

finansieringsaktiviteter  52 000  -32 000

Netto endring i likviditet  8 869 875  356 352

Kontanter, bank og plasserte midler 1.1.  39 507 022  39 150 671

Kontanter, bank og plasserte midler 31.12.  48 376 897  39 507 022

Netto endring  8 869 875  356 352

Egenkapital og gjeld Note 2015 2014

Egenkapital

Grunnkapital  30 000 000  30 000 000 

Annen egenkapital 10  11 437 726  32 590 909

Sum egenkapital  41 437 726  62 590 909

Gjeld, avsetning

Pensjonsforpliktelser AFP 9 -  25 061

Utsatt skatt 11 -  1 357 802

Sum langsiktig gjeld og 
forpliktelser -  1 382 863

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  3 896 317  3 551 375

Forskudd fra oppdragsgivere  20 732 045  15 791 520

Påløpt lønn vedr flexitid, 
ferie mv  10 077 679  9 806 806

Skyldig arbeidsgiveravgift, 
skatter

 10 036 196  7 997 837

Annen kortsiktig gjeld  1 905 647  271 636

Sum kortsiktig gjeld  46 647 884  37 419 174

Sum gjeld  46 647 884  38 802 037

Sum egenkapital og gjeld  88 085 610  101 392 947

Balanse fortsetter fra forrige side
Kontantstrømoppstilling

Oslo, 14. mars 2016
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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 

anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert 

som omløpsmidler. De utestående fordringer for EU-prosjekter er av 

forsiktighetsgrunner vurdert til opptrekkskurs. Ved klassifisering av 

kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig 

verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. 

Avskrivningene 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.  

Forskudd, hvor motytelsen ikke er levert, blir periodisert (ført som gjeld). 

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. 

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og 

andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 

skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskaps-

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

beregnet med 25 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 

eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 

skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Note 1 Driftsinntekter

2015 2014 

Grunnbevilgning fra NFR 13 621 000 13 126 000

Strategiske Instituttsatsninger (SIS) fra NFR 5 140 000 5 140 000

Prosjektinntekter 93 966 911 101 759 412

Prosjektinntekter utland 3 285 655 3 716 753

Tidsskriftet Samferdsel 822 381 919 332

Andre inntekter 84 493 134 294

Sum driftsinntekter 116 920 439 124 795 791

Note 2 Lønnskostnader

2015 2014

Lønn 58 996 066 55 732 953

Arbeidsgiveravgift 8 898 200 9 508 180

Avtalefestet pensjon 792 484 523 684

Pensjonskostnader 10 125 207 6 670 492

Avvikling pensjonsordning 22 451 465

Andre ytelser 2 015 043 2 412 326

Lønn, honorar ikke ansatte 1 390 185 879 636

Sum 104 668 649 75 727 270

Antall årsverk pr 31.12 78,5 74

Følgende poster inngår i lønnskostnaden:

Styret 314 000 243 000

Lønn direktør 1 128 525 1 056 647

Andre ytelser direktør 14 414 10 911

Pensjonspremie for direktør 197 654 188 714

Revisor:
Revisjonshonorar for 2015 er kr 82.500 ekskl. mva.
Prosjektrevisjon og annen bistand utgjør kr 26.600 ekskl. mva. 
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Note 3 Samferdsel

2015 2014

Salg av abonnementer 536 894 622 226

Salg av annonser o a 35 487 47 106

Bidrag fra Samferdselsdepartementet 250 000 250 000 

Sum inntekter 822 381 919 332

Honorar 201 249 198 100

Produksjon og utsendelse 689 474 621 357

Sum kostnader 890 723 819 457

Dekningsbidrag -68 342 99 875

Transportøkonomisk Institutt dekker kostnader til redaktør, sekretær og lokaler med mer.

Note 4 Varige driftsmidler

Verdi pr 
01.01.2015

Tilgang Salg 
drifts-

middel

Ordinære 
avskriv-

ninger

Verdi pr 
31.12.2015

Inventar/
Innredning

2 279 545 492 260
-387 762 2 384 044

IT.utstyr 1 238 083 1 148 520 -904 569 1 482 033

Sum 3 517 628 1 640 780 - -1 292 331 3 866 077

Note 5 Finansinntekter/-kostnader

Finansinntekter omfatter renteinntekter på plasseringer i bank, fonds, 

kursgevinster, valutagevinster og lån til ansatte. Finanskostnader utgjør 

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

Finansinntekter 2015 2014

Renteinntekter 180 390 165 861

Agiogevinst 288 476 22 370

Kursgevinst fond 147 737 154 623

Sum finansinntekter 616 604 342 853

Finanskostnader

Annen rentekostnad 3 213 14 418

Disagio 141 850 54 200

Tap på aksjer 169 592 421 319

Sum finanskostnader 314 655 489 937

Sum finansposter 301 949 -147 084

Note 6 Prosjekter i arbeid og kundefordringer

Pr. 31.12.15 omfatter denne posten:

Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid 6 813 854

Mulig tap på nasjonale og internasjonale prosjekt -494 310

Sum 6 319 544

Prosjekter i arbeid er vurdert til salgspris fratrukket en avsetning på 

kr 494 310 for å møte mulige tap.

Pr. 31.12.15 omfatter denne posten:

Kundefordringer

Kundefordringer 6 149 407

Mulig tap på kundefordringer -50 000 

Sum 6 099 407

Instituttet har gjort en generell delkrederavsetning på kr 50 000 til 

dekning av uforutsette tap på utestående fordringer.



15

Note 7 Eiendeler CIENS Eiendom KS/AS

Anleggsmidler Eier-andel Selskapskapital Andel  
ordinær kapital

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 52 886 000 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 

økonomisk 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 31.12.15, er kr 3 662 178 bundne midler avsatt til 

skattetrekk.

TØI har i løpet av driftsåret hatt plasseringer i pengemarkedsfond og 

obligasjoner. Plasserte midler er vurdert til markedsverdi pr 31.12.15.

Plasserte midler Ansk. kost
pr 01.01.15

Bokført verdi 
01.01.15

Anskaffelse
2015

Årets gevinst/tap Avgang gjennom året Balanseført inkl.utbytte/renter

Storebrandfondene AS 8 630 000 8 345 493 - -32 094 8 313 399 -

Norske obligasjoner 6  240 000 6 504 634 - 147 928 6 356 706 -

Aksjer 1 875 000 129 217 2 004 217

DnB aktiv 30 11 931 150 34 786 11 965 936

Sum 14 870 000 14 850 127 13 806 150 -16 019 14 670 105 13 970 153
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Note 9 Pensjonsforpliktelser

TØI har pensjonsordninger som pr 31.12.15 omfatter i alt 78,5 

yrkesaktive og 7 pensjonister1. 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 ASA. De økonomiske 

forutsetningene er i tråd med Regnskapsstiftelsens anbefalinger (NRS).

Pr 31.12.15 er ytelsesordningen avviklet og merkostnadene ved 

avviklingen beløper seg til kr 22 451 465.

Pensjonskonstnad 2015 hvis videreføring av ytelsesordning DNB 
ifølge aktuarberegning NIP:

Årets pensjonsopptjening 5 788 837

Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 2 474 723

Pensjonskonstnad (brutto) 8 263 560

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene 2 923 529

Pensjonskonstnad (netto) før AGA 5 340 031

+ Administrasjonskonstander 1 000 428

+ Resultatført estimatavvik 3 031 804

+ Periodisert AGA 752 944

Resultatført pensjonskostnad etter AGA 10 125 207

Pensjonskostnad 2015 ved avvikling av ytelsesordning:

Innbetalt premie DNB 10 459 026

Beregnet AGA av premie 1 472 909

Tilbakeføring av overfinansiering 18 762 088

Fripolise omdanning; kostnad for administrasjonsreserve 1 650 000

AGA av fripolise adm reserve 232 650

Sum pensjon- og avviklingskostnad 32 576 672

Note 10 Endring i egenkapital

EK pr 01.01 Årets resultat EK pr 31.12

Grunnkapital 30 000 000 30 000 000 

Annen egenkapital 32 590 909 -21 153 184 11 437 726

Sum 62 590 909 -21 153 184 41 437 726

Note 11 Skatt

I de tilfeller Transportøkonomisk Institutts inntekter fra bidragsforskning 

overstiger 50% av instituttets inntekter beregnes skatten av et grunnlag 

tilsvarende øvrige inntekter. For 2015 utgjør øvrige inntekter 40% av  

instituttets totale omsetning.

2015 2014

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat - -

Endring utsatt skatt -1 357 802 1 357 802

Årets totale skattekostnad -1 357 802 1 357 802

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad -22 510 985 4 433 549

Permanente forskjeller 617 901 1 620 373

Endring midlertidige forskjeller 18 638 388 -2 986 441

Andel ikke skattepliktig resultat 1 952 817 -1 687 115

Utnyttet underskudd til fremføring 1 380 366

Grunnlag betalbar skatt - 1 301 879 -

Betalbar skatt på årets resultat (27 %) 25% 27%

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 
Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler 98 869 -4 520

Pensjonsmidler 18 737 027

Omløpsmidler -49 999 -528 329

Underskudd til fremføring -14 477 160 -13 175 281

Sum -14 428 290 5 028 897

Utsatt skattefordel/utsatt skatt -3 607 073 1 357 802

1  Fra 1. juli 2015 endret arbeidsmiljøloven §15-13a aldersgrensen 

for oppsigelsesvern fra 70 år til 72 år. 
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Ansatte 31.12.2015

Direktør
Lindberg Gunnar ph.d.economics

Administrasjonsavdelingen
Aas Harald Kommunikasjonsleder Statsviter
Dahl Flemming Redaktør, tidsskriftet Samferdsel Journalist
Ekstrøm Tove Killingmoe Sekretær
Hansson Lars IT-leder
Jacobsen Linda Prosjektkoordinator Siviløkonom
Johansen Svein Servicemedarbeider
Kjelstrup Lisbeth Økonomikonsulent
Refstie Espen Økonomileder Siviløkonom
Rømming Trude Christin Sekretær
Oulie Ulla Nørgaard Bibliotekleder/Vevansvarlig
Strømmen Anne-Lise Personalkonsulent
Vinsrygg Vivill Kommunikasjonsrådgiver Statsviter
Voll Nils Gaute IT-konsulent og forsker Matematiker
Wormnes Are Redaktør, tidsskriftet Samferdsel Journalist

Ystehede Nina Administrasjonssjef Siviløkonom

Avdeling for mobilitet og organisering
Aarhaug Jørgen Forsker II Samfunnsøkonom
Christiansen Petter Forsker Statsviter
**Denstadli Jon Martin Forsker I Siviløkonom hae
Dybedal Petter Forsker II Samfunnsøkonom
Engebretsen Øystein Forsker II Samfunnsgeograf
Farstad Eivind Forsker II Siviløkonom
Fearnley Nils Forsker II Transportøkonom
*Gregersen Fredrik Alexander Forsker Samfunnsøkonom
Gundersen Frants Forsker II Sivilingeniør
Hanssen Jan Usterud Forsker II Sivilingeniør
Haukeland Jan Vidar Forsker I Sosiolog
Hjorthol Randi Forskningsleder Sosiolog
Jacobsen Jens Kristian Steen Forsker I Sosiolog
Julsrud Tom Erik Forsker I Sosiolog
Krogstad Julie Runde Forsker Statsviter
Landa-Mata Iratxe Forskningsassistent Masters Degree in Sustainability and Corporate Social 

Responsibility
Langeland Ove Forskningsleder Sosiolog og statsviter
**Leiren Merethe Dotterud Forsker II Statsviter
Longva Frode Avdelingsleder Sosiolog
Nordbakke Susanne Forsker II Sosiolog
**Nore Njål Forsker Geograf
Olsen Silvia J. Forsker Statsviter
Ramjerdi Farideh Forsker I Sivilingeniør
*Skartland Eva-Gurine Forsker Planlegger
Skollerud Kåre H. Forsker Sosiolog
Tennøy Aud Forskningsleder Sivilingeniør
Uteng Tanu Priya Forsker II Sivilingeniør

Avdeling for sikkerhet og miljø
Amundsen Astrid Helene Forsker II Geograf
Assum Terje Forsker I Sosiolog
Bjørnskau Torkel Forskningsleder Statsviter
De_Jong Tineke Forsker Arkitekt
Elvebakk Beate Forsker II Filosof
Elvik Rune Forskningsleder Statsviter
Figenbaum Erik Forsker II Sivilingeniør
Fyhri Aslak Forsker I Miljøpsykolog
Hagman Rolf Forsker II Sivilingeniør
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            Ingeniører  16

            Økonom  29  

            Geograf  5  

            Psykolog  6  

            Sosiolog  12  

            Statsviter  9

            Matematikker 2  

            Andre  10  

*Hesjevoll Ingeborg Storesund Juniorforsker Psykolog
Høye Alena Forsker I Dr i samfunns-vitenskap
*Ingebrigtsen Rikke Forsker Statistiker
Klæboe Ronny Forskningsleder Psykolog
Kolbenstvedt Marika Forsker I Sosiolog
*Langeland Per Andreas Forsker Sivilingeniør
*Laureshyn Aliaksei Forsker II Sivilingeniør
Meyer Sunniva Frislid Forsker II Statsviter
Nenseth Vibeke Forsker II Sosiolog
Nævestad Tor-Olav Forsker II Sosiolog
Phillips Ross Owen Forsker II Psykolog
Sagberg Fridulv Forsker I Psykolog
Sundfør Hanne Beate Forsker Samfunnsviter
Sørensen Michael Wøhlk Jæger Avdelingsleder Sivilingeniør
Tønnesen Anders Forsker II Samfunnsgeograf
Vaa Truls Forsker I Psykolog
Veisten Knut Forsker I Samfunnsøkonom
Weber Christian Forsker Fysiker

Avdeling for økonomi og logistikk
Andersen Jardar Forsker II Sivilingeniør
Caspersen Elise Forsker Samfunnsøkonom
Eidhammer Olav Forsker II Samfunnsøkonom
**Eriksen Knut Sandberg Forsker II Samfunnsøkonom
Flügel Stefan Forsker II Samfunnsøkonom
Fridstrøm Lasse Forsker I Siviløkonom
Grue Berit Forsker Ingeniør
Halse Askill Harkjerr Forsker Samfunnsøkonom
Hansen Wiljar Forsker Samfunnsøkonom
Hovi Inger Beate Forskningsleder Samfunnsøkonom
*Hulleberg Nina Juniorforsker Matematiker
Johansen Bjørn Gjerde Forsker Samfunnsøkonom
Johansen Kjell Werner Assisterende direktør 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
*Pinchasik Daniel Ruben Juniorforsker M.Phil Environ-mental Policy
Rødseth Kenneth Løvold Forsker II Samfunnsøkonom
Steinsland Christian Forsker II Sivilingeniør
Strand Arvid Forsker I Sivilingeniør
Thune-Larsen Harald Forsker II Samfunnsøkonom
Wangsness Paal Brevik Forsker Samfunnsøkonom
Østli Vegard Forsker Samfunnsøkonom

* ansatt i 2015 8
** sluttet i 2015 4
Antall ansatte per 31.12.2015 92
Antall forskere 2015 inkl GLI 76
Antall forskere med doktorgrad 2015 (inkl 
GLI og sluttet i 2015)

34
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