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Transportøkonomisk institutt
Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

TØI har et tverrfaglig miljø

Diagrammet viser fordeling av forskerne etter utdannelse.
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Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell stiftelse som 
skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med viten-
skapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Instituttet mottar 
basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og 
driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hoved-
sak offentlige etater, privat næringsliv og EU-kommisjonen. 
Instituttet har et flerfaglig forsk-ningsmiljø med ca. 100 an-
satte og har til enhver tid mer enn 200 pågående forsknings- 
og utredningsprosjekter.

Kjerneverdier
Instituttets kjerneverdier er uavhengighet, etterrettelighet
og fellesskap.

Uavhengighet: Verken oppdragsgivere eller andre interesse-
grupper kan styre konklusjonene i TØIs arbeider. Konklusjo-
nene følger av den analysen som blir gjort og den kunnska-
pen som kommer fram gjennom prosjektet.

Etterrettelighet: TØIs rapporter og resultater er som  
hovedregel offentlige, slik at både metode og resultater kan 
etterprøves.

Fellesskap: Forskerne ved instituttet arbeider sammen  
og deler kunnskap og kompetanse på tvers av fag- 
grensene.

Oppdragsgivere
Omsetningen i 2016 var 128,5 millioner kroner. Om lag 40 
prosent av midlene kommer fra Norges forskningsråd i 
form av basisbevilgning og prosjektkontrakter. Vegdirekto-
ratet er den nest største oppdragsgiveren. Se diagram.

EU-forskning
Instituttet har de senere årene deltatt i 60–70 forsknings-
prosjekter i EUs rammeprogram og har også ledet flere 
av konsortiene. Prosjektene dekker et vidt faglig spekter, 
fra trafikksikkerhetstiltak, kollektivtrafikk, gang- og syk-
keltrafikk, til godstransport, utvikling av samfunnsøkono-
miske metoder og modeller og optimalisering av samferd-
selspolitikk i byområder.

Formidling
Instituttet produserer hvert år om lag 80 TØI-rapporter 
som kan lastes ned gratis fra vår hjemmeside www.toi.
no. I tillegg kommer rundt 45 vitenskapelige artikler i 
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TØIs oppdragsgivere (prosjektinngang 2016 i prosent) 

internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, en rekke 
kapitler i bøker, EU-rapporter, proceedings fra konferanser 
og annet materiale. 

TØI har redaktøransvaret for den prisbelønte og internasjo-
nalt anerkjente Trafikksikkerhetshåndboken som sammen-
fatter nasjonal og internasjonal forskning på trafikksikker-
hetsområdet. Instituttet har også redaktøransvar
for Tiltakskatalog.no, et nettsted som sammenfatter kunn-
skap om transport, miljø og klima.

TØI drifter nettstedet Samferdsel.toi.no – et nettsted for 
forskningsformidling av samferdselsstoff, både fra TØI og 
andre. 

TØI arrangerer hvert år en rekke ulike faglige seminarer og 
konferanser.

Internasjonale kontakter
Instituttet har et utstrakt internasjonalt forsknings-
samarbeid. 

Medlemskapet i ECTRI, en europeisk sammenslutning av 
transportforskningsinstitutter i Europa, gir et stort faglig 
nettverk samtidig som det åpner muligheter for å påvirke 
EUs forskningspolitikk på transportområdet. www.ectri.org

Instituttet er også med i SAFER (Vehicle and Traffic  
Safety Centre) som ligger ved Chalmers i Göteborg.  
De 20 partnerne har som visjon å bli verdensledende når 
det gjelder å utarbeide trafikksikre løsninger. 

TØIs forskere er også representert i en rekke internasjo-
nale organisasjoner og arbeidsgrupper innen transport-
området. 

NFR Program

Statens Vegvesen

NFR Basisbevilgning

Lokal forvaltning

Andre sentralforv.

Private

Utenlandske

Samferdselsdep.

Diverse
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Oppdragsgivere
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Instituttet har 12 forskningsområder fordelt på tre fagavdelinger:

Instituttledelse
Direktør
Gunnar Lindberg
gli@toi.no

Ass. direktør og 
avdelingsleder, 
Avdeling for økonomi  
og logistikk
Kjell Werner Johansen 
kjo@toi.no

Avdelingsleder,
Avdeling for sikkerhet  
og miljø
Michael W.J. Sørensen
mis@toi.no

Avdelingsleder, 
Avdeling for  
mobilitet og  
organisering
Frode Longva
flo@toi.no

Økonomi- og administra-
sjonssjef
Gro Østlie
gro@toi.no

Kommunikasjonsleder 
Harald Aas
ha@toi.no

STYRET 
Styreleder Anne Iren Fagerbakke

TØI

DIREKTØR 
Gunnar Lindberg

MOBILITET OG ORGANISERING 
Frode Longva

REISEVANER OG MOBILITET
Tom Erik Julsrud

SAMFUNNSØKONOMISKE 
ANALYSER

Harald Thune-Larsen

SIKKERHET OG TILTAK
Alena Høye

REGIONAL UTVIKLING  
OG REISELIV

Ove Langeland
TRANSPORTMODELLER

Anne Madslien

SIKKERHET OG ATFERD
Torkel Bjørnskau

BYUTVIKLING OG  
BYTRANSPORT

Aud Tennøy

NÆRINGSLIVETS 
TRANSPORTBEHOV

Inger Beate Hovi

SIKKERHET OG 
ORGANISERING

Ross Owen Phillips

MARKED OG STYRING
Silvia Olsen

LOGISTIKK OG INNOVASJON
Jardar Andersen

MILJØ, ENERGI OG TEKNOLOGI
Erik Figenbaum

ØKONOMI OG LOGISTIKK
Kjell Werner Johansen

SIKKERHET OG MILJØ
Michael W.J. Sørensen

ADMINISTRASJON
Gro Østlie

KOMMUNIKASJON
Harald Aas

TIDSSKRIFTET SAMFERDSEL
Flemming Dahl 
Are Wormnes
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Mobilitet og organisering
Forskningsområder

Reisevaner og mobilitet
Tom Erik Julsrud
forskningsleder
tej@toi.no
 
 

Forskningsområdets formål er å etablere kunnskap om 
folks mobilitet og reisevaner. Resultatene brukes blant 
annet av myndighetene til planlegging på ulike nivåer 
innen samferdselssektoren. 

Viktige temaer er de samfunnsmessige betingelsene  
for reiseaktivitet, utvikling av teorier og forbedringer  
av metodene for å kartlegge og analysere person- 
transport. Forskningsområdet omfatter studier av alle 
typer reiser, både private og nærings-tilknyttede, korte og 
lange. Det tar også opp samspillet mellom den fysiske og 
virtuelle mobiliteten, blant annet knyttet til bruk av mobil 
kommunikasjonsteknologi i forbindelse med reiseaktivitet. 
 
TØI har siden starten hatt ansvaret for den nasjonale 
reisevaneundersøkelsen (RVU) som har blitt gjennomført 
hvert fjerde år. Metodeutvikling og analyser av data har 
vært en viktig aktivitet.

Regional utvikling og reiseliv 
Ove Langeland 
forskningsleder 
ola@toi.no

 
 
Omfatter forskning om regional og urban utvikling på lokalt, 
regionalt, nasjonalt og transnasjonalt nivå samt forskning 
om reiselivet som næring og fenomen. 
 
Under regional utvikling analyseres næringsutvikling og 
innovasjon med særlig vekt på byregionenes rolle i regional 
utvikling.  
 
De regionale analysene omfatter kunnskap om tilgjengelig-
het og mobilitet med fokus på regionforstørring, regional 
integrasjon og -interaksjon, virkninger av transportpolitikk 
og investeringer i infrastruktur, kommunikasjon og trans-
portsystemer som har avgjørende betydning for konkur-
ransedyktig og bærekraftig regional næringsutvikling. 
Framveksten av delings- og formidlingsøkonomi knyttet til 
næringsutvikling, transport og reiseliv, studeres også.
 
Reiselivsforskningen ved TØI har lange tradisjoner og om-
fatter økonomiske ringvirkningsanalyser, etterspørsels-, 
atferds- og holdningsanalyser, naturbasert reiseliv og 
bærekraftig reiselivsutvikling, turisme og klimaendringer.

Byutvikling og bytransport
Aud Tennøy
forskningsleder
ate@toi.no

 

Hvordan byene og bytransportsystemene utvikles er avgjø-
rende for om viktige samfunnsmessige mål skal nås; som 
målene om nullvekst i biltrafikk i byområder, at byutvik-
lingen skal gi mer klimavennlige og attraktive byer, med 
levende og trivelige sentrum, og at samfunnet skal bli mer 
universelt utformet.

Forskningsgruppen utvikler kunnskap som skal bidra til at 
slike og andre mål kan nås. Forskningsgruppa studerer ef-
fekter av byutvikling og utvikling av bytransportsystemene, 
og hvilke typer utvikling som bidrar til måloppnåelse. Videre 
gjøres forskning på plan- og beslutningsprosesser, relevan-
te institusjoner og organisasjoner, statlige virkemidler, samt 
planleggernes bruk og ikkebruk av kunnskap, for å avdekke 
om og hvordan dette påvirker planlegging, beslutninger, 
utvikling og måloppnåelse.

Byutvikling og bytransport er et strategisk satsingsområde 
for TØI, og den strategiske instituttsatsingen Byutvikling og 
bytransport for klimavennlige og attraktive byer er tilknyttet 
denne gruppa.

Marked og styring
Silvia J. Olsen
forskningsleder
sjo@toi.no

 
 
Markedsmekanismer benyttes i økende grad i alle deler av 
persontransportmarkedet. Samtidig pågår det store struktur-
endringer, i form av politiske reformer, bymiljøavtaler, og økt 
delegering av ansvar til det regionale nivå. Også ny teknologi 
påvirker utviklingen. 

Forskningsområdet Marked og styring utvikler kunnskap 
som skal bidra til å møte disse endringene. Det inkluderer 
kunnskapskartlegginger, optimal utforming av reformene/
reguleringene – samt studier av effekter av endringer.

Ulike målsettinger i persontransporten må møtes med 
egnede virkemidler. Kunnskap om trafikanter og hvordan de 
reagerer på ulike kjennetegn ved reisealternativer, som pris 
og reisetid, er en sentral forutsetning for å utforme gode 
virkemidler. Tilsvarende gjelder for kunnskap om hvordan 
bransjeaktører tilpasser betingelser og konkurranseregimer.

Innen forskningsområdet har vi en strategisk instituttsatsing: 
Konkurranse i persontransportmarkedene – styring, regule-
ring og effektivitet.

mailto:ola@toi.no
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Økonomi og logistikk
Forskningsområder

Samfunnsøkonomiske analyser
Harald Thune-Larsen
forskningsleder
htl@toi.no

Samfunnsøkonomiske analyser brukes innen trans-
portsektoren for å beregne lønnsomheten til ulike investe-
ringer og sammenlikne nytte og kostnader.  
 
Forskningsområdet omfatter utvikling og tilrettelegging 
av metoder og enhetspriser for slike analyser.

Gruppen gjennomfører også samfunnsøkonomiske analy-
ser av konkrete tiltak og kvalitetssikrer analyser gjennom-
ført av andre. Sammen med Dovre Group AS, utgjør TØI ett 
av fem fagmiljøer som utfører kvalitetssikring av konsep-
tvalg (KS1) ved store statlige investeringer innenfor en 
rammeavtale med Finansdepartementet. Gjennom ram-
meavtale med Avinor og oppdrag for myndigheter på ulike 
nivåer gjennomfører vi markedsanalyser, trafikkprognoser 
og samfunnsøkonomiske analyser av strukturendringer 
for norske lufthavner og norsk luftfart.

Transportmodeller
Anne Madslien
forskningsleder
am@toi.no

Bruk av transportmodeller er et viktig element i all 
transportplanlegging og sentralt for å beregne effekter av 
tiltak. Forskningsområdet omfatter teoretisk og praktisk 
utvikling av nye og eksisterende transportmodeller både 
for person- og godstransportområdet samt bruk av mo-
dellene i konkrete analyser. Analysene er viktig grunnlag 
for investeringer i infrastruktur og andre prioriteringer i 
Nasjonal transportplan. 

Sentralt i arbeidet på forskningsområdet står videre-
utvikling og bruk av transportetatenes modellsystem, 
bestående av Nasjonal persontransportmodell (NTM6), 
Regionale persontransportmodeller (RTM) og Nasjonal 
godstransportmodell. I tillegg jobber forskningsområdet 
med utvikling av nye typer modeller, bl.a. er det utviklet en 
markedspotensialmodell for RUTER (MPM) og en aktivi-
tetsbasert modell for Trondheim.

Næringslivets transportbehov
Inger Beate Hovi
forskningsleder
ibh@toi.no

Næringslivet i Norge er avhengig av god infrastruktur 
og effektiv godstransport. Forskningsområdet omfatter 
studier av varestrømmer, framtidig godstransportomfang, 
næringslivets mernytte av infrastrukturinvesteringer, næ-
ringslivets logistikkostnader, konkurranseflater mellom 
transportmidlene, miljø- og klimavirkninger av imple-
mentering av ny kjøretøyteknologi samt lokalisering av 
terminaler og omlandsanalyser. Andre viktige temaer er 
effektivitetsanalyser av ulike elementer i transportkjeden, 
internasjonal logistikk og forretningsmodeller.

Kunnskapen er viktig for transportkjøpere, transporto-
peratører og for myndighetene. En viktig del av gruppens 
arbeidsområde er kvantitative analyser for de fire trans-
portetatene og for Samferdselsdepartementet i tilknyt-
ting til arbeidet med Nasjonal transportplan. Gjennom et 
nært samarbeid med Statistisk sentralbyrås avdeling for 
samferdselsstatistikk, har vi tilgang til mye grunnlagsdata 
fra ulike undersøkelser.

Logistikk og innovasjon
Jardar Andersen
forskningsleder
jan@toi.no

Godstransport og logistikk står for 20-30 prosent av 
utslippene fra transport i byområder og opplever effektivi-
tetsutfordringer på grunn av stor trafikk, køer og mangel 
på areal. Det er behov for å utvikle og spre logistikkløsnin-
ger som både kan bidra til økt effektivisering og reduserte 
utslipp, samt å planlegge og organisere bylogistikk på en 
bedre måte.

Forskningsområdet logistikk og innovasjon bidrar til 
utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap 
som grunnlag for bedre planlegging og avvikling av 
godstransport og logistikk. I tillegg jobber gruppen med 
å støtte opp om utvikling, uttesting og implementering 
av ny teknologi. Dette oppnås gjennom forsknings- og 
demonstrasjonsprosjekter i samarbeid med næringsliv og 
forvaltning, nasjonalt og internasjonalt.
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Sikkerhet og miljø
Forskningsområder

Sikkerhet og atferd
Torkel Bjørnskau
forskningsleder
tbj@toi.no

Forholdet mellom atferd og sikkerhet er helt sentralt innen-
for forskningen om trafikk- og transportsikkerhet. Temaet 
er omfattende. Det rommer både atferd og sikkerhet knyttet 
til bytrafikk der samhandlingen mellom fotgjengere, syklis-
ter, bilførere og kollektive transport-midler er sentralt, i til-
legg til tradisjonelle atferdstemaer som fartsvalg, feilhand-
linger, distraksjon osv. blant førere av motorkjøretøy. 

Forskningsområdet vil i særlig grad rette oppmerksom-
heten mot atferd og samhandling som involverer myke 
trafikanter som fotgjengere og syklister. Det er et politisk 
mål at trafikkveksten i byområder skal skje gjennom slike 
transportmidler. Samtidig har fotgjengere og syklister 
tradisjonelt høyere risiko enn personer i bil. Det er derfor en 
utfordring å oppnå mer sykling og gåing uten at ulykkestal-
lene øker.

Sikkerhet og tiltak
Alena Høye
forskningsleder
alh@toi.no

Forskningsområdet omfatter trafikksikkerhet innen veg-
trafikken.  Viktige arbeidsområder er evalueringer av tra-
fikksikkerhetstiltak, metodeutvikling (især meta-analyse 
og ulykkesmodeller), føreratferdsmodeller, evalueringer 
av transportsikkerhetspolitikk og nytte-kostadsanalyser 
av trafikksikkerhetstiltak. Et sentralt prosjekt er den 
fortløpende oppdateringen av Trafikksikkerhetshåndbo-
ken, et oppslagsverk som beskriver virkninger av over 140 
trafikksikkerhetstiltak.

Ulykkesmodeller er ofte et sentralt element i evalueringer 
av vegtiltak og brukes generelt for å øke kunnskapen om 
sammenhengen mellom vegegenskaper og ulykker. Føre-
ratferdsmodeller er sentrale i evalueringer av alle typer 
tiltak, især tiltak som er rettet mot førere eller kjøretøy.

Evalueringer av transportsikkerhetspolitikk gjøres bl.a. 
ved hjelp av potensialberegninger for framtidige effekter 
av trafikksikkerhetstiltak, samt nytte-kostnadsanalyser.

Sikkerhet og organisering
Ross Phillips
forskningsleder
rph@tio.no

Forskningsområdet vil fremme bruk av kunnskap, virke-
midler og praktisk ekspertise for å analysere og forbedre 
integrering av sikkerhet og risikostyring i norske trans-
portorganisasjoner og -systemer.

Forskningen tar hensyn til betydningen av menneskelige, 
sosiale, organisatoriske, kulturelle, økonomiske og teknis-
ke faktorer for sikkerhetsintegrering i ulike deler  
og systemer. Sikkerhetsstyring ansees i en helhetlig sam-
menheng. Forskningen vil dermed også se på styring av 
risikoer knyttet til sikkerhet, helse og miljø. 

Gruppen er opptatt av brukerens opplevelse, og å utvikle 
resultater med praktisk betydning. På denne måten vil fors-
kningen føre til reelle forbedringer i transportsikkerhet.

Miljø, energi og teknologi
Erik Figenbaum
forskningsleder
efi@toi.no

Person- og godstransport innebærer betydelige lokale 
miljøbelastninger og står for omkring en tredjedel av  
Norges utslipp av klimagasser. Forskningsområdet  
dekker mange ulike problemstillinger.

Faktiske utslipp fra diesel personbiler ligger langt høyere 
enn typegodkjenningstallene – jfr «Dieselgate».  Norge 
trenger uavhengige utslippsmålinger, både tilpasset vårt 
kalde klima og typisk bykjøring. Norge er et høyinteres-
sant pilotområde for elektromobilitet og TØIs forskning  
er av internasjonal interesse.

Er milliardbeløpene veg-, jernbane-, og flyplassmyndig-
hetene bruker for å tilfredsstille støyretningslinjene vel 
anvendte penger? Omfattende reguleringer bør konse-
kvens-utredes.  Hvilke tiltak gir god samfunnsøkonomisk 
mening?

Deleøkonomiske løsninger (bilkollektiv og bysykler)  
stimulerer til mer miljøvennlige, fleksible og integrerte 
mobilitetsløsninger. En mikroby-tilnærming kan bidra  
til å transformere dagens bilbaserte forsteder.

Klimaendringer gir endrete sannsynligheter for ekstreme 
hendelser. Sekundæreffektene er størst, og beredskaps-
arbeidet bør derfor involvere flere nivåer og gå i dybden.

mailto:alh@toi.no
mailto:rk@toi.no


www.toi.no
På vår hjemmeside på Internett kan du finne mer informasjon om TØI 
(forskningsområder, ansatte, e-post adresser, nye rapporter, rapport-
sammendrag).

Postadresse:
Transportøkonomisk institutt
Gaustadalléen 21
NO-0349 Oslo
Norge

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


