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Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell 
stiftelse som skal utvikle og formidle kunnskap 
om samferdsel med vitenskapelig kvalitet 
og praktisk anvendelse. Instituttet mottar 
basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges 
forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt 
forskning på oppdrag fra i hovedsak offentlige 
etater, privat næringsliv og EU-kommisjonen.

Instituttet har et flerfaglig forskningsmiljø med 
over 110 ansatte 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 
interessegrupper kan styre konklusjonene i TØIs 
arbeider. Konklusjonene følger av den analysen 
som blir gjort og den kunnskapen 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 faggrensene.

Oppdragsgivere
Omsetningen i 2018 var 146 millioner kroner. Litt 
over 40 prosent av midlene kommer fra Norges 
forskningsråd i form av basisbevilgning og 
prosjektkontrakter. Vegdirektoratet
er den nest største oppdragsgiveren. Se diagram.

EU-forskning
Instituttet har de senere årene deltatt i 60–70 
forskningsprosjekter i EUs rammeprogram 
og har også ledet flere av konsortiene. 
Prosjektene dekker et vidt faglig spekter, fra 
trafikksikkerhetstiltak, kollektivtrafikk, gang- 
og sykkeltrafikk, til godstransport, utvikling av 
samfunnsøkonomiske metoder og modeller 
og optimalisering av samferdselspolitikk i 
byområder.



Formidling
Instituttet produserer om lag 60-80 TØI- 
rapporter hvert år som kan lastes ned gratis  
fra vår hjemmeside www.toi.no. I tillegg kommer 
rundt 50 vitenskapelige artikler i internasjonale 
tidsskrifter med fagfellevurdering, en rekke 
kapitler i bøker, EU-rapporter, proceedings  
fra konferanser og annet.

TØI arrangerer hvert år en rekke faglige 
seminarer og konferanser. Disse er vanligvis 
gratis og åpne for alle.  

TØI har redaktøransvaret for den 
prisbelønte og internasjonalt anerkjente 
Trafikksikkerhetshåndboken som sammenfatter 
nasjonal og internasjonal forskning på 
trafikksikkerhetsområdet. Instituttet har også 
redaktøransvar for Tiltak.no, et nettsted som 
sammenfatter kunnskap om transport, miljø og 
klima. 

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

Internasjonale kontakter
Instituttet har et utstrakt internasjonalt 
forskningssamarbeid. 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 
internasjonale organisasjoner og arbeidsgrupper 
innen transportområdet.

TØI har et tverrfaglig miljø

TØIs oppdragsgivere 
(prosjektinngang 2018 i prosent)
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Samfunnsøkonomi blir brukt til 
å studere mange ulike temaer 
og problemstillinger innenfor 
samferdsel. I forskningsområdet 
ser vi på hvordan økonomisk 
teori og metode kan forklare 
beslutninger vi tar og hva dette 
betyr for økonomisk politikk på 
samferdselsfeltet.

Ett sentralt tema er hva reisende 
og bedrifter legger vekt på når de 
velger transportmåte og hvilken 
nytte de får av ulike forbedringer, 
for eksempel spart reisetid 

og økt komfort. Vi studerer også 
kostnadene ved utslipp, kø og 
andre ulemper som trafikanter 
påfører andre og hvordan disse 
kan motvirkes med prising 
og avgifter. Andre sentrale 
temaer er bilkjøp og bilhold, 
produktivitetsanalyser og luftfart.

TØI utgjør ett av fem fagmiljøer 
som utfører kvalitetssikring 
av konseptvalg (KS1) ved 
store statlige investeringer 
innenfor en rammeavtale med 
Finansdepartementet.
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Transportmodeller

Bruk av transportmodeller 
er et viktig element i all 
transportplanlegging og sentralt 
for å beregne effekter av ulike 
tiltak. Forskningsområdet 
omfatter teoretisk og 
praktisk utvikling av nye og 
eksisterende transportmodeller, 
både for person- og 
godstransportområdet. Bruk av 
modellene i konkrete analyser, 
blant annet som grunnlag for 
investeringer i infrastruktur 

og andre prioriteringer i 
Nasjonal transportplan 
inngår også her. Sentralt i 
arbeidet står videreutvikling 
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.

Norsk næringsliv er avhengig 
av god infrastruktur og 
effektiv godstransport. 
Forskningsområdet omfatter 
studier av varestrømmer, 
framtidig godstransportomfang, 
næringslivets mernytte av 
infrastrukturinvesteringer, 
næringslivets logistikkostnader, 
konkurranseflater mellom 
transportmidlene, miljø- 
og klimavirkninger av 
implementering av ny 
kjøretøyteknologi samt 
lokalisering av terminaler  
og omlandsanalyser. 

Andre viktige temaer er 
effektivitetsanalyser av ulike 
elementer i transportkjeden, 
internasjonal logistikk og ulike 
forretningsmodeller.

Kunnskapen er viktig 
for transportkjøpere, 
transportoperatører og for 
myndighetene. En viktig del 
av gruppens arbeidsområde 
er kvantitative analyser for de 
fire transportetatene og for 
Samferdselsdepartementet 
i tilknytting til arbeidet med 
Nasjonal transportplan. 

Næringsøkonomi og godstransport
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Forskningsområdet Reisevaner 
utfører forskning som bidrar til 
å gi svar på samfunnsmessige 
utfordringer knyttet til 
persontransport i samfunnet 
og spesielt muligheter og 
forutsetninger for omlegging til 
bærekraftig transportmåter i 
hverdagslivet og i virksomheter.

Formålet med forskingen er å 
frembringe empirisk forankret 
kunnskap som kan klargjøre 
utviklingen av reisevaner i Norge 
og internasjonalt, og tydeliggjøre 
hvilke valg politiske aktører i 
samfunnet står ovenfor.

Reisevaner
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Regional utvikling og reiseliv 

Området omfatter forskning 
på regional og urban utvikling 
på lokalt, regionalt, nasjonalt 
og transnasjonalt nivå, samt 
forskning på 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 tilgjengelighet og mobilitet 
med fokus på regionforstørring, 
regional integrasjon og regional 
interaksjon, virkninger av 
transportpolitikk og 

investeringer i infrastruktur, 
kommunikasjon og 
transportsystemer som 
har avgjørende betydning 
for konkurransedyktig 
og bærekraftig regional 
næringsutvikling.

Reiselivsforskningen ved 
TØI har lange tradisjoner 
og omfatter økonomiske 
ringvirkningsanalyser, 
etterspørsels-, atferds- og 
holdningsanalyser, naturbasert 
reiseliv og bærekraftig 
reiselivsutvikling, turisme og 
klimaendringer.

Hvordan byene og 
bytransportsystemene utvikles 
er avgjørende for om viktige 
samfunnsmessige mål skal 
nås. Dette gjelder målene 
om nullvekst i biltrafikken i 
byområdene, at byutviklingen 
skal gi mer klimavennlige og 
attraktive byer og med levende 
og trivelige sentrum, samt 
at samfunnet skal bli mer 
universelt utformet.

Forskningsgruppen Byutvikling 
og bytransport utvikler 
kunnskap som skal bidra til at 
slike og andre målsettinger 

kan nås. Vi studerer effekter 
av byutvikling og utvikling av 
bytransportsystemene (for 
gange, sykkel, kollektivtrafikk, 
bil), og hvilke typer utvikling 
som bidrar til måloppnåelse. 
Videre gjør vi forskning på 
plan- og beslutningsprosesser, 
relevante institusjoner 
og organisasjoner, 
statlige virkemidler, samt 
planleggernes bruk og 
ikke-bruk av kunnskap, for 
å avdekke om og hvordan 
dette påvirker planlegging, 
beslutninger, utvikling og 
måloppnåelse.

Byutvikling og bytransport 
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Markedsmekanismer benyttes 
i økende grad i alle deler av 
persontransportmarkedet. 
Samtidig pågår det store 
strukturendringer, 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.

Marked og styring

Godstransport og logistikk står 
for 20-30 prosent av utslippene 
fra transport i byområdene. På 
grunn av stor trafikk, køer og 
mangel på areal oppstår store 
effektivitetsutfordringer. Det 
er et stort behov for å utvikle 
og spre logistikkløsninger som 
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 forskningsområdet 
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.

Logistikk og innovasjon
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Transportteknologi og miljø

Fagfeltet studerer hvordan lav-
og nullutslippsteknologier kan 
tas i bruk i transportsektoren 
og anvendes for å redusere 
energibruk, klimautslipp og 
miljøbelastninger fra transport. 
Fagfeltet analyser teknologienes 
egenskaper, hvordan de brukes 
og hvilke barrierer og muligheter 
som bremser eller påskynder 
spredning. I tillegg studeres ulike 
incentiver og politiske tiltak for å 
innføre ny teknologi i markedet, 
samt hvordan konsumenter og 
bedrifter responderer.

Elbiler og eldrift av busser, 
tyngre kjøretøy og skip, 
hybridbiler og hydrogenløsninger, 
er eksempler på teknologier som 
studeres. Miljøeffekter av andre 
innovative transportrelaterte 
teknologier som autonome biler, 
faller også innenfor fagfeltet.

Videre jobber gruppen med 
luftforurensning og støy fra lette 
og tunge kjøretøy, blant annet 
undersøkelser av helse- og 
miljøbelastninger fra avgasser 
og hvordan disse kan reduseres 
gjennom bedre renseteknologi. 
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Forskningsområdet 
omfatter trafikksikkerhet 
innen vegtrafikken. Viktige 
arbeidsområder er evalueringer 
av trafikksikkerhetstiltak, 
metodeutvikling (især meta-
analyse og ulykkesmodeller), 
føreratferdsmodeller, 
evalueringer av 
transportsikkerhetspolitikk 
og nytte-kostadsanalyser 
av trafikksikkerhetstiltak. 
Et sentralt prosjekt er den 
fortløpende oppdateringen av 
Trafikksikkerhetshåndboken, 
et oppslagsverk som beskriver 
virkninger av over 140 
trafikksikkerhetstiltak.

Evalueringer av 
trafikksikkerhetstiltak kan være 
rettet mot alle typer tiltak med 
ulike metodiske tilnærminger. 
Ulykkesmodeller er ofte et 
sentralt element i evalueringer 
av vegtiltak og brukes generelt 
for å øke kunnskapen om 
sammenhengen mellom 
vegegenskaper og ulykker. 
Føreratferdsmodeller er sentrale 
i evalueringer av alle typer tiltak, 
især tiltak som er rettet mot 
førere eller kjøretøy.

Trafikksikkerhet på veg

Menneskelig atferd er sentralt 
innenfor forskningen om 
trafikk- og transportsikkerhet. 
Det rommer både atferd og 
sikkerhet knyttet til bytrafikk 
der samhandlingen mellom 
fotgjengere, syklister, bilførere 
og kollektive transportmidler 
er sentralt, i tillegg til 
tradisjonelle atferdstemaer i 
trafikksikkerhetsforskningen 
som fartsvalg, feilhandlinger, 
distraksjon osv. blant førere av 
motorkjøretøy.

Forskningsområdet retter i 
særlig grad oppmerksomhet 
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 ulykkestallene 
øker.

Adferd og transport
A

le
na

 H
øy

e

To
rk

el
 B

jø
rn

sk
au

Fo
rs

kn
in

gs
le

de
r

Fo
rs

kn
in

gs
le

de
r



Forskningsområdet fremmer 
bruk av kunnskap, virkemidler 
og praktisk ekspertise for 
å analysere og forbedre 
integrering av sikkerhet 
og risikostyring i norske 
transportorganisasjoner og 
-systemer.

Forskningen tar hensyn til 
betydningen av menneskelige, 
sosiale, organisatoriske, 
kulturelle, økonomiske 
og tekniske faktorer for 
sikkerhetsintegrering i 
transportopplegg, 

organisasjoner, i 
prosjektsamarbeid, i tilsyn, 
og i hele transportsystemer. 
Sikkerhetsstyring anses i 
en helhetlig sammenheng. 
Forskningen ser dermed også 
på styring av risikoer knyttet til 
sikkerhet, helse og miljø.

I dette er det lagt særlig vekt 
på brukernes opplevelse, og å 
utvikle resultater med praktisk 
betydning. Slik vil forskningen 
føre til reelle forbedringer i 
transportsikkerhet.

System og kultur
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På vår hjemmeside finner 
du mer informasjon om TØI 
(forskningsområder, ansatte, 
kontaktinformasjon og våre 
publikasjoner)
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