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Stiftelsens vedtekter (utdrag)
1. TØI skal fungere som et nasjonalt senter for samferdsels-

forskning med ansvar for å drive og fremme denne 
forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv, 
nordisk og annet internasjonalt samarbeid. TØI skal for-
midle informasjon om forskningsresultater og bidra til at 
forsknings resultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom 
samarbeid med brukerne. 

2. TØI skal arbeide for en høy samferdselsfaglig kompetanse 
og en hensiktsmessig utnyttelse av de samlede forsknings-
ressurser innen samferdsel gjennom samarbeid med andre 
forskningsinstitusjoner og undervisningssteder. 

3. TØI skal gi medarbeiderne muligheter for faglig utvikling og 
dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor stiftelsen.
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TØIs virksomhetsidé er å utvikle og formidle kunnskap 
om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk 
anvendelse. Visjonen til instituttet er «Med glede 
og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig 
transport i Norge og internasjonalt.» Kjerneverdiene er 
uavhengighet, etterrettelighet, glede og fellesskap.

To år med pandemi har preget hele samfunnet og 
også TØI. Vi har fått nye løsninger for hjemmekontor, 
og pandemien har åpnet for nye forskningsområder 
og digitale formidlingskanaler. De ansatte ved TØI har 
tilpasset seg den nye situasjonen meget godt.

Oppdragsinngangen i 2021 har vært svært god. 
Omsetningen var på 144 mill. kroner med et drifts-
resultat på 0,2 mill. kroner. Dette er en forbedring fra 
året før, da TØI tapte penger på driften. Årsresultatet 
etter finansposter viser et overskudd på 7,9 mill. kroner. 
Til tross for en krevende pandemisituasjon ble det gjort 

mye god forskning av høy kvalitet, noe som altså gav 
økonomisk overskudd og ikke minst et fantastisk resultat 
for antall publiseringspoeng. 

Instituttet har et stimulerende forskningsmiljø med  
kompetente og engasjerte medarbeidere i et inkluder-
ende arbeids miljø som verdsetter mangfold. Vi har ansatt 
8 nye medarbeidere, og instituttet hadde ved års skiftet 
110 ansatte, dvs. omtrent samme kapasitet som året før. 
Forskningskapasiteten var på 81 forskerårsverk, og 16 
forskere arbeidet med doktorgrads avhandling. Instituttets 
forskere er etterspurte som foredragsholdere både 
nasjonalt og internasjonalt, og forskningen er hyppig 
referert til i mediene. 

Instituttet har signert The European Charter for 
Researchers and The Code of Conduct for Recruitment, 
og fikk i 2021 statusen «HR Excellence in Research» av 
EU-kommisjonens ekspertpanel.

Styrets beretning 2021
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Faglig virksomhet

TØIs forskere publiserte 74 artikler i vitenskapelige 
tidsskrifter med fagfellevurdering i 2021, hvorav flere 
artikler på Nivå 2. I tillegg kommer to rapporter, en 
vitenskapelig monografi og 14 bidrag i bøker utgitt på 
forlag som er godkjent for kreditering innenfor ordningen 
med resultatbasert grunnbevilgning. I 2021 publiserte 
vi bøker på Nivå 2 gjennom Edward Elgar Publishing, 
Routledge og MIT Press. 

Dette gir til sammen 97,3 publiseringspoeng i 
publiserings arkivet Cristin. Alle forskningsgruppene 
bidrar til dette, og poengene er fordelt på 74 av totalt 99 
forskere. 

Forskerne ved instituttet har også vært aktive allmenn-
formidlere i 2021 ved å holde ca. 200 foredrag for bruker-
miljøene i Norge. I tillegg kommer 46 foredrag på 
internasjonale konferanser.

TØI-rapportene er en velkjent rapportserie innen 
transport  forsk ningen, og mange av instituttets opp-
drag rapporteres gjennom slike rapporter. I 2021 
utga instituttet 51 TØI-rapporter. I tillegg kommer 
publikasjoner fra EU-prosjekter og andre samarbeids-
prosjekter. Instituttets rapporter og resultater er 
tilgjengelig for alle interesserte på TØIs nettsider  
www.toi.no. 

Rapportene omtales som hovedregel på hjemmesiden 
med en kort artikkel og legges ut i fulltekst sammen 
med annet fagstoff, lenker til medieomtale av instituttets 
forskning, etc. TØI publiserer også Trafikk sikkerhets-
håndboken og oppslags verket Tiltakskatalog for 
transport og miljø (tiltak.no) på internett. 

Tabellen under viser faglig utvikling på en rekke punkter. 

Tabell 1: Faglig utvikling 

2021 2020 2019

Artikler i internasjonale og norske 
tidsskrifter med fagfelle vurdering

74 47 50

Publiseringspoeng iht. NVI 
(foreløpig tall 2020)

97,3 67,9 62,2

Bidrag til konferanserapporter 
(presentasjoner)

8 (46) 1 (30) 7 (67)

Andel ansatte med doktorgrad 49 % 43 % 41 %

Avlagte doktorgrader 2 2 1

Antall TØI rapporter 51 66 62

TØI i media 2180 1850 3 400

Stor aktivitet i alle fagfeltene
Koronapandemien har fått betydelige konsekvenser for 
transportsektoren. Nedstengning og smittevern førte til 
store endringer i folks reiseatferd med særlig dramatiske 
konsekvenser for luftfart og kollektivtrafikk. 

Også TØIs forskning ble berørt. Tidlig i pandemien fikk 
flere forskningsprosjekter problemer med innsamling av 
data og fremdriften ble forsinket. Men situasjonen åpnet 
også opp for nye interessante prosjekter og i løpet av 
2021 er det blitt produsert mye god forskning i alle de  
12 forskningsgruppene. 

Forskningsleder for fagfeltet Reisevaner, Susanne 
Nordbakke, var tidlig ute med å studere folks bruk av 
hjemmekontor og endringer i reisevaner da korona-
pandemien brøt ut. Denne forskningen fortsatte i 2021, 
og bildet av ny reiseatferd og et arbeidsliv i endring, er 
blitt forsterket. 44 prosent av de som har mulighet til å 
ha hjemmekontor sier at de kommer til å ha hjemme-
kontor minst én gang i uka også etter at pandemien er 
over. Mens biltrafikken i stor grad er kommet tilbake til 
et tidligere nivå, sliter kollektivtransporten økonomisk 
som en følge av fortsatt nedgang i antall passasjerer. 
Dette er utfordringer som TØI studerer videre. 
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Individuelle transportmidler fikk et oppsving under 
pandemien. Dette gjaldt også elsparkesykler. 
Forskergruppen Marked og styring, under ledelse av 
Nils Fearnley, har fulgt utviklingen tett, og kommet 
med forslag til hvordan markedet best kan reguleres. 
Anbefalingen om å velge ut et begrenset antall aktører 
gjennom en tillatelsesordning, er tatt til følge i bl.a. Oslo, 
Bergen, Trondheim og Kristiansand. 

Forskergruppen Atferd og transport, ledet av Aslak 
Fyhri, har sammen med blant annet Oslo skadelegevakt 
overvåket uhell og ulykker med slike elsparkesykler, 
samt folks bruk. Resultatene har hatt betydning når 
myndighetene utarbeidet retningslinjer for bruk av slike 
kjøretøy. Gruppen har også hatt en rekke prosjekter 
som omhandler hvordan lage god infrastruktur for 
syklister, hvordan få folk til å reise mer miljøvennlig samt 
studier av autonome busser i trafikk. Gruppen er også 
involvert i utviklingen av appen Fotefar som automatisk 
registrerer brukernes transportmiddelvalg ved hjelp av 
maskinlæring. 

Fagfeltet Sikkerhet og resiliens ledes av Tor 
Olav Nævestad. Forskningsområdet omfatter 
både trafikksikkerhetsforskning på vei samt en 
systemtilnærming til sikkerhet, security og resiliens 
innenfor hele transportområdet. Gruppen har startet 
et nytt Forskningsrådsfinansiert prosjekt (2021-
2024) som studerer hva Regionreformen har hatt å 
si for fylkeskommunenes styring av trafikksikkerhet. 
Gruppen forsker også på resiliens blant ulike grupper 
under COVID-19 pandemien, Hjertesone, Trafikksikker 
kommune, samt norske og utenlandske lastebilsjåfører. 
Videre arbeider gruppen med kontinuerlig å oppdatere 
Trafikksikkerhetshåndboken på nett som gir 
systematiske oversikter og metastudier av over 140 
trafikksikkerhetstiltak. Nettstedet er unikt i internasjonal 
sammenheng. 

Forskergruppen Samfunnsøkonomiske analyser ledes av 
Askill Harkjerr Halse og er opptatt av hvordan økonomisk 
teori og metode kan forklare beslutningene til reisende 
og bedrifter, og hva dette betyr for økonomisk politikk 
på samferdselsfeltet. Analyser av hva som skal til for å 
nå klimamålene innen veitransporten, potensialet for 
elektriske fly og hvordan endrete regnemåter påvirker 

lønnsomheten til norske samferdselsprosjekter, er 
eksempler på noen av oppdragene i 2021.

Gode data og modellberegninger er viktig for all 
transportplanlegging og sentralt for å beregne effekter 
av ulike tiltak. Forskergruppen Transportmodeller til 
Anne Madslien jobber med teoretisk og praktisk utvikling 
av modellverktøy som blant annet brukes til analyser 
som underlag for Nasjonal transportplan og andre 
offentlige dokumenter. I 2021 startet et prosjekt som skal 
teste ut bruk av kunstig intelligens i kombinasjon med 
agentbaserte trafikksimuleringsmodeller for bruk i ulike 
typer analyser. 

Fagfeltet Næringsøkonomi og godstransport ledes av 
Inger Beate Hovi. Forskningsområdet omfatter studier av 
alle sektorer innenfor godstransportmarkedet, herunder 
IKT, og samspillet mellom godstransportmarkedet 
og norsk økonomi. Et av prosjektene i året som gikk 
studerte hvordan bruk av elektronisk kommunikasjon 
skjøt fart under pandemien. Et annet prosjekt utviklet 
kunnskap basert på datafangst fra et stort antall 
lastebiler, faktorer som kan bidra til mer effektiv og 
miljøvennlig godstransport. Bjørn Gjerde Johansen er 
tilknyttet faggruppen og disputerte i 2021 ved Økonomisk 
institutt (Universitetet i Oslo) med avhandlingen «Car 
Ownership, Driving and Battery Electric Vehicles».

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ledes 
av forskningsleder Aud Tennøy. Forskerne i denne 
gruppen studerer hva slags utvikling av byer og 
bytransportsystemer som kan bidra til at samfunnsmål 
skal nås, og hvordan plan- og beslutningsprosesser 
bidrar til at dette skjer. Det gjelder blant annet nullvekst 
i biltrafikken, mer klimavennlige og attraktive byer med 
levende og trivelige sentrum, og et mer inkluderende 
samfunn. To store forskningsprosjekter om hva som 
påvirker kollektivtrafikkens konkurransekraft versus 
bilen, viste blant annet at tiltak utviklet for store byer 
også fungerer i mindre byer. 

Regional utvikling og reiseliv ledes av forskningsleder 
Frants Gundersen. Området omfatter forskning om 
regional og urban utvikling på lokalt, regionalt, nasjonalt 
og transnasjonalt nivå, samt forskning om reiseliv som 
næring og fenomen. I 2021 laget gruppen blant annet en 
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analyse av hvilke megatrender som vil påvirke framtidens 
transportsystemer. 

Forskergruppen Logistikk og innovasjon til Sidsel 
Ahlmann Jensen, studerer blant annet hvordan 
nye logistikk løsninger kan bidra til bedre bymiljø, 
reduserte utslipp og mer effektiv ressursbruk. I 2021 
ble flere bylogistikkprosjekter for Statens vegvesen 
gjennomført, samarbeidet med Startuplab Mobility 
styrket, og forskning på sirkulær transport og korte 
forsyningskjeder igangsatt. Elise Caspersen er tilknyttet 
gruppen og disputerte i 2021 ved Handelshøyskolen på 
NMBU med avhandlingen «Freight trip generation and 
consumer preferences for reducing externalities from 
last mile deliveries». 

Gruppen til forskningsleder Erik Figenbaum, 
Transportteknologi og miljø, forsker på nullutslipp 
og elektrifisering av transportsektoren. Mens 
elektrifiseringen av personbilparken går sin gang, er 
man kommet mye kortere for tyngre kjøretøy. Men 
analysene viser at i 2025 vil batterielektriske lastebiler 
være det billigste alternativet til diesel gitt at dagens 
rammebetingelser videreføres. Bruk av IKT innen 
transport samt satsing på kjøretøy og tilhørende 
infrastruktur, er viktig for å utvikle sektoren. 
Forskningsleder Marianne Støland Rostoft leder 
gruppen Intelligente transportsystemer. I 2021 
ble Oslo testarena i et stort EU-prosjekt MOVE21 til 
nesten 100 millioner kroner, som skal teste ut smarte 
nullutslippsløsninger i transportsektoren. TØI har 
ansvaret for datahåndtering og etiske spørsmål i 
prosjektet.

Seminarer og konferanser
Som en følge av pandemien satset TØI i 2021 på digitale 
seminarer og konferanser. Vårt digitale lunsjseminar 
i zoom, Forsker til lunsj, ble en god kanal. Seminaret 
ble gjennomført mellom en og to ganger i måneden og 
mellom 600 og 700 personer deltok til sammen. 

Pandemien har resultert i en økt digital kompetanse 
på TØI, og vi tror dette blir en del av fremtidens 
forskningsformidling. 

Den 16.-17. februar arrangerte TØI konferansen Mobilitet 
2021 sammen med Opplysningsrådet for veitrafikken 
(OFV) og 17 partnere fra samferdselssektoren. 
Konferansen var heldigital og ble streamet fra studio hos 
Oslo Streamingsenter. Konferansen ble en stor suksess 
med nesten 1200 påmeldte deltakere. Tanken er at dette 
skal bli et årlig arrangement. 

Kollektivforums årskonferanse ble gjennomført 
heldigitalt med over 90 påmeldte med innledere fra TØI, 
Sveits og USA.

Arendalsuka ble igjen gjennomført med fysisk deltakelse 
i august. TØI arrangerte to sesjoner i Samferdselsteltet, 
og vi opplevde at sesjonene ble godt mottatt. Et seminar 
handlet om regulering av elsparkesykkelmarkedet; det 
andre om hvem som skal betale for fremtidens transport 
og samferdsel. Vi fikk også god omtale i mediene.

TØI har videreført sine to brukerforum, henholdsvis 
Forum for byutvikling og bytransport (ByBy-forum) og 
Kollektivforum, med god oppslutning om de digitale 
møtene og økende antall tilsluttede organisasjoner og 
enheter. Syv ByBy-forumseminarer ble avholdt med 
mellom 150-200 deltakende per seminar fra hele landet.
TØI-kurset ble gjennomført i november på Reenskaug 
Hotel i Drøbak med ca. 30 deltakere fra alle deler av 
samferdselssektoren.

Eksponering i massemediene 
I 2021 var instituttet omtalt i ca. 2200 artikler i norske 
aviser, nettaviser, nettsteder samt radio/TV. Det er en 
økning på ca. 20 prosent i forhold til året før, men lavere 
enn 2019. Antall oppslag påvirkes i betydelig grad av 
hvilke store samferdselspolitiske debatter som pågår 
i det offentlige rom. De mange oppslagene i mediene 
viser at TØIs forskning både er etterspurt og relevant 
kunnskap. 

TØIs nettsider hadde i 2021 ca. 143 000 unike brukere. 
Dette er nær 50 prosent flere enn året før. Antallet 
sidevisninger økte enda mer og var ca. 900 000. Dette 
viser at stadig flere benytter seg av www.toi.no og at de 
også besøker flere sider hver gang de er inne på TØIs 
nettsted. 
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Instituttet bruker også sosiale medier for å formidle 
forskning og for å markedsføre artikler på TØIs nettsted. 
Dette gjelder både Facebook, LinkedIn og Twitter.
Tidsskriftet Samferdsel ble i året som gikk lagt ned som 
uavhengig tidsskrift etter en vurdering av behovet for å 
fornye formidlingsarbeidet. Samferdsel fungerer nå kun 
som et nettsted for publisering av artikler fra TØI. TØI 
har også meldt seg inn i Forskning.no og bruker nå dette 
nettstedet som en aktiv publiseringskanal. 

Visuell formidling 
TØI utvikler fortsatt formidling på flere og nye platt former. 
De fleste av TØIs digitale seminarer og konferanser tas 
opp og legges ut på nett på TØIs Youtube-kanal for at 
publikum kan se presentasjonene når de selv ønsker. I 
2021 hadde kanalen rundt 2000 treff. Digitale seminarer 
gjør at vi når ut til flere, og særlig til andre steder i landet.

Eksternt samarbeid 
Forskerne deltar i betydelig grad i nasjonale og 
internasjonale nettverk gjennom ulike EU-prosjekter og 
verv i internasjonale organisasjoner og komiteer. 

I 2021 deltok TØI i åtte EU-prosjekter: MOVE21, SAFEWAY, 
VIRTUAL, BE OPEN, LEVITATE, DriveToTheFuture, 
ULaaDS og BuilDERS. I tillegg deltar vi i en rekke andre 
internasjonale prosjekter, blant annet med finansiering 
fra JPI Urban Europe, Nordic Innovation, Nordic Energy 
Research, Verdensbanken og bilaterale programmer med 
Polen og Baltikum (norske EØS-midler). 

TØI er representert i 23 internasjonale og 14 norske 
komiteer, styrer og utvalg innen transportsektoren. 
Anne Madslien deltar i teknisk beregningsutvalg for 
klima som ble oppnevnt av regjeringen i 2018.

Europeiske nettverk 
For å orientere oss på den europeiske forskningsarenaen 
er TØI aktiv i ECTRI (European Conference of Transport 
Research Institutes), der vi deltar i det forsknings-
politiske samarbeidet, og i FERSI (Forum of the European 
Road Safety Research Institutes) innen trafikksikkerhet. 
ECTRI og FERSI fungerer dessuten som arena for 
faglig samarbeid og konsortiedannelse overfor EUs 

rammeprogram for forskning. TØI er også med i 
forsknings sentret SAFER i Göteborg sammen med 19 
andre partnere. SAFERs visjon er å bli verdensledende 
når det gjelder å utarbeide trafikksikre løsninger.

TØI ble i 2021 tatt opp som medlem i to av de europeiske 
partnerskapene knyttet til Horisont Europa – CCAM 
(for kooperativ, tilkoblet og automatisert transport) og 
2Zero (for nullutslippsteknologi). Dette gir oss mulighet 
for samhandling med andre aktører enn forskere som 
også er viktig for å lykkes i Horisont Europa. TØI er også 
medlem i nettverk som POLIS (vekt på byer og regioner) 
samt ALICE (logistikknettverk).

Deltakelse i norske forskningssentre
TØI deltar i MoZEES (Mobility Zero Emission Energy 
Systems), et forskningssenter for miljøvennlig energi. 
Senteret ledes av IFE. Prosjektet har en varighet på 
inntil åtte år, og verdi på 260 millioner kroner over denne 
perioden. TØI leder arbeidspakken som handler om 
policy- og teknisk-økonomiske analyser.

TØI deltar også i INCLUDE (INCLUsive Decarbonization 
and Energy transition), et forskningssenter for 
miljøvennlig energi med mål om å utvikle kunnskap 
og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig 
lavutslippssamfunn. Senteret ledes av Senter for 
Utvikling og Miljø ved UIO. Prosjektet har en varighet 
på inntil åtte år og en verdi på 165 millioner kroner. TØI 
bidrar til arbeidspakker som handler om energibrukens 
geografi og kommuner som endringsaktører.

Veiledning og fagfellevurdering 
Forskerne ved TØI er reviewere, kommentatorer eller 
redaksjonsmedlemmer i om lag  35 vitenskapelige 
tidsskrifter. Deltakelse i slike nettverk er en viktig del 
av instituttets faglige utvikling. Samtidig er det også 
en garanti for våre nasjonale oppdragsgivere at den 
kunnskapen de innhenter kommer fra et institutt som 
er  oppdatert med hensyn til forskningsresultater i andre 
land og som holder god internasjonal standard.

Mange forskere er også aktive veiledere. Ti forskere 
veiledet til sammen 17 doktorgradskandidater og åtte 
mastergradskandidater i 2021.
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Instituttsamarbeid og allianser
I Forskningsrådets system tilhører instituttet 
Miljøforskningsarenaen. Instituttene på 
miljøforskningsarenaen har en strategisk 
samarbeids organisasjon, Miljøalliansen, hvor TØI 
er medlem. TØI deltar også aktivt i samarbeidet 
innenfor Forskningsinstituttenes fellesarena 
(FFA), en paraplyorganisasjon for alle de anvendte 
forskningsinstituttene i Norge.

TØI er en del av CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary 
Environmental and Social Research – Forskningssenter 
for miljø og samfunn). 

Kompetanse og 
kompetanseutvikling 
TØI har et tverrfaglig miljø med mange ulike fagbak-
grunner representert. Den største gruppen er økonomer, 
men også ingeniører, sosiologer, statsvitere, psykologer 
og geografer er godt representert, i tillegg til flere andre 
faggrupper som for eksempel byplanleggere. Instituttet 
legger stor vekt på kontinuerlig kompetanse heving blant 
de ansatte. To TØI-medarbeidere har i løpet av 2021 
avlagt doktorgrad.

TØI har, som andre norske forskningsinstitutter, en 
karrierevei for forskere gjennom et kompetansebasert 
stillingssystem med ekstern evaluering fra Forsker III, 
til Forsker II, seniorrådgiver og Forsker I. I 2021 ble 6 
medarbeidere Forsker II. Instituttet legger i tillegg til 
rette for at forskere kan ta doktorgrad. Ved utgangen av 
2021 har 48 av TØIs medarbeidere doktorgrad. 

TØI har flere store prosjekter hvor doktorgrad 
inngår. Dette skyldes i stor grad at seniorforskere 
har hatt gode prosjektideer og driver fram søknads-
prosesser som gjør det mulig for instituttet å ivareta sitt 
samfunnsansvar som er nedfelt i vedtektene – nemlig 
drive kompetanseutvikling innen transportforskningen. 
TØI legger også vekt på å rekruttere studenter som 
kan skrive mastergradsoppgave på våre fagområder. 
Instituttet tilbyr både veiledning og kontorplass og har 
som regel 5 til 7 studenter som er tilknyttet instituttet. 

Basisbevilgningen 
TØIs muligheter til å ivareta og utvikle rollen som 
et viten skapelig forskningsinstitutt, er avhengig av 
basisfinansieringen som gis via Norges forskningsråd. 
Basisbevilgningen gir avgjørende bidrag til kompe-
tanse heving gjennom utvikling av det teoretiske og 
metodiske grunn laget for våre kjerneområder, samt 
doktorgradsarbeid og interna sjonal publisering. Det 
legger grunnlaget for faglig kvalitet på oppdragsforsk-
ningen og gir muligheter for internasjonale oppdrag, 
spesielt innenfor EUs rammeprogram. 

Basisbevilgningen i 2021 var på 20,7 mill. kroner, noe 
som utgjorde 14,3 prosent av TØIs brutto inntekt.
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Godt arbeidsmiljø 

Instituttet arbeider kontinuerlig med utvikling av 
ledelseskompetanse i organisasjonen. 

I 2021 har instituttet rekruttert 8 nye medarbeidere,  
noe som har medført at forskningskapasiteten er på  
81 årsverk ved utgangen av året. 

Instituttet hadde 110 ansatte ved utgangen av 2021. Syke-
fraværet i 2021 var totalt på 4 prosent, mot 4,6 prosent i 
2020. Herav utgjorde langtidssykefraværet 1,8 prosent, 
mot 3,2 prosent i 2020. Pandemien med hjemmekontor, 
stengte skoler og barnehager er en viktig forklaring på 
sykefraværet. 

TØI er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Som forsknings-
institutt arbeider vi med mange miljørelaterte problem-
stillinger innen transportsektoren. Det er viktig for 
instituttet å ha orden i eget hus. Som eksempel på tiltak 
er å tilrette legge for hjemmekontor, bedriftsavtale med 
Ruter om miljøbevisste reisevalg for våre ansatte, være 
lokalisert nær kollektivtransport og drive kildesortering  
i lokalene våre. 

TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2021. 
Instituttet har ikke produksjon som forurenser ytre miljø. 

TØI jobber for å fremme likestilling og hindre 
diskriminering, og har beskrevet satsingen i en 
likestillings redegjørelse som er tilgjengelig på TØIs 
nettside.

Instituttet har tegnet styreansvarsforsikring. Denne 
dekker ansvar for formuestap for krav fremsatt mot 
sikrede i forsikringsperioden som følge av en ansvars-
betingende handling eller unnlatelse hos sikrede i 
egenskap av daglig leder, styremedlem, medlem av 
ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet. 
Forsikringen dekker ikke skade på personer eller 
eiendeler.

Sunn økonomi 
Den samlede brutto omsetningen i 2021 var på 144 
mill. kroner. Årsresultatet etter finansposter viser 

et overskudd på 7,9 mill. kroner som føres mot 
egenkapitalen. Driftsresultatet ble på 0,2 mill. kroner. 
Til sammenligning tapte TØI på driften i 2020. Stiftelsen 
har en sunn finansiell stilling og god soliditet med en 
egenkapitalandel på over 60 prosent. 

Styret har tidligere bevilget særskilte midler for å utvikle 
instituttet innenfor områdene Innovasjon og Intelligente 
transportsystemer (ITS). Disse satsingene ble begge 
avsluttet ved nyttår. 

Det har i 2021 vært god prosjektinngang til tross 
for koronaen, med noe nedgang i enkelte markeds-
segmenter. Instituttet fikk nye prosjekter for 170 mill. 
kroner. Dette er 25 mill. kroner mer enn året før og gir 
en svært god basis for økonomien framover. 

Forskningsrådet stod for 45 prosent av dette, inkludert 
basisfinansieringen på 20,7 mill. kroner. Internasjonal 
aktivitet, hovedsakelig EU-prosjekter, utgjorde 11,3 mill. 
kroner.

Instituttet har en sunn prosjektøkonomi og jobber 
kontinuerlig med å drive god prosjektstyring.
Kredittrisikoen er lav da instituttet i stor grad har det 
offentlige som kunde. Det har historisk sett vært lite tap 
på fordringer.

Utenlandske kontrakter i forbindelse med EU-prosjekter 
eksponerer TØI for noe valutarisiko. Instituttet har 
imidlertid ikke inngått avtaler eller tatt opp lån i utlandet 
for å motvirke valutarisikoen da den vurderes som 
forholdsvis begrenset. 

Instituttet har ikke lån, men derimot betydelige midler 
plassert i finansmarkedet. Vi er dermed eksponert for 
endringer i renter og avkastning. Plasseringene gav i 
2021 en svært god avkastning, og netto finans endte på 
7,7 mill. kroner. 

Styret er ikke kjent med at det har inntruffet andre forhold 
som påvirker instituttets finansielle situasjon etter regn-
skapets avslutning utover ovennevnte. Styret ser positivt på 
instituttets framtidige økonomiske og faglige muligheter. 
I samsvar med regnskapsloven § 3–3 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
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Oversikt over
oppdragsinngang 2021

Oppdragsgiver Prosjektinngang
(1000-NOK)

%-vis
fordeling

NFR program 56 243 33 %

Sentraladministrasjon 41 087 24 %

NFR basisbevilgning 20 712 12 %

Lokal forvaltning 16 398 10 %

Private 13 696 8 %

Utenlandske 11 301 7 %

Diverse 10 585 6 %

170 021 100 %

Organisering og daglig ledelse 

TØI har kontorer i Forskningsparken på Blindern i 
Oslo. Adressen er Gaustadalléen 21, 0349 Oslo.
Bjørne Grimsrud ble ansatt som ny administrerende 
direktør fra 1.1.2021.

TØIs ledergruppe 2021
Bjørne Grimsrud, administrerende direktør
Kjell Werner Johansen, assisterende direktør, 
avdelingsleder for Økonomiske analyser
Trine Dale, avdelingsleder for Sikkerhet og adferd
Silvia J. Olsen, avdelingsleder for Mobilitet
Jardar Andersen, avdelingsleder for  
Teknologianalyse og innovasjon
Gro Østlie, økonomi- og administrasjonssjef
Harald Aas, kommunikasjonssjef 

Styret 

TØIs styre har i 2021 hatt fire styremøter. 

Styret har følgende sammensetning: 
Styreleder: Ole A. Hagen, Direktør næringspolitikk, NHO 
Transport og Logistikk
Nestleder: Adm. dir. Ola Strand, Daglig leder, Nordenfjeldske 
Papirindustri AS
Styremedlem: Professor Svein Bråthen, Høgskolen i Molde
Styremedlem: CEO Grete Skundberg, Link Capital

Styremedlem: Generaldirektør Tomas Svensson, VTI
Styremedlem: Mobility planner, seniorkonsulent Susanne 
Krawack, Concito
Ansattes representant: Forsker Sunniva Frislid Meyer, TØI
Ansattes representant: Linda Jacobsen, TØI

Styret og ledelsen ved TØI takker alle medarbeiderne for 
arbeidsinnsatsen i 2021. 

22. mars 2022
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Resultatregnskap pr 31.12. Balanse pr 31.12.

Driftsinntekter Note 2021 2020

Driftsinntekter 1 144 038 969 132 240 101

Brutto driftsinntekter 144 038 969 132 240 101

Direkte prosjektutlegg 17 154 557 18 359 305

Netto driftsinntekter 126 884 412 113 880 796

Driftskostnader

Personalkostnader 2 104 370 415 102 252 653

Andre driftskostnader 20 499 728 18 988 265

Ordinære avskrivninger 3 1 811 853 1 799 526

Sum driftskostnader 126 681 996 123 040 443

Driftsresultat 202 416 -9 159 647

Finansposter

Finansinntekter 4 7 961 701 3 829 242

Finanskostnader 4 243 101 134 792

Netto finansposter 7 718 600 3 694 451

Resultat før skatt 7 921 015 -5 465 198

Skattekostnad - -

Årsresultat 7 921 015 -5 465 198

Årsresultatet viser et overskudd på kr 7 921 015  
som legges til på annen egenkapital.

Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Utstyr og inventar 3 3 223 838 3 742 101

Sum varige driftsmidler 3 223 838 3 742 101

Finansielle anleggsmidler

Aksjer 5 42 233 647 43 059 647

Sum finansielle 
anleggsmidler

42 233 647 43 059 647

Sum anleggsmidler 45 457 485 46 801 748

Omløpsmidler

Prosjekter i arbeid 6 20 652 165 12 579 843

Kontanter, bank, korts.fordr.

Kundefordringer 6 6 410 572 6 234 231

Andre kortsiktige fordringer 1 293 655 4 369 337

Plasserte midler 7 60 617 091 57 688 670

Bank 7 43 996 978 30 464 335

Sum kontanter, bank, 
korts.fordr.

112 318 297 98 756 573

Sum omløpsmidler 132 970 462 111 336 416

Sum eiendeler 178 427 947 158 138 164

Mangler!

https://www.toi.no/getfile.php/1356135-1620040249/mmarkiv/Hannes%20mappe%202020/2021/TOI-Arsberetning2020.pdf
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Balanse fortsetter fra forrige side Kontantstrømoppstilling
Egenkapital og gjeld 2021 2020

Egenkapital

Grunnkapital 30 000 000 30 000 000

Annen egenkapital 8 77 937 023 70 016 008

Sum egenkapital 107 937 023 100 016 008

Gjeld

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld 9 2 757 889 2 100 451

Sum langsiktig gjeld 2 757 889 2 100 451

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 4 564 256 5 895 920

Forskudd fra oppdragsgivere 33 919 291 23 794 719

Påløpt lønn vedr flexitid, 
ferie mv

12 586 497 11 780 057

Skyldig offentlige avgifter 14 878 765 10 724 517

Annen kortsiktig gjeld 1 784 227 3 826 492

Sum kortsiktig gjeld 67 733 035 56 021 705

Sum gjeld 70 490 924 58 122 156

Sum egenkapital og gjeld 178 427 947 158 138 164

Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter

2020 2020

Resultat før skattekostnad 7 921 015 -5 465 198

Nedskrivning og tap ved  
salg av aksjer

-

Avskrivninger 1 811 852 1 799 526

Endring pensjon 657 438 253 454

Endring andre avsetninger 1 323 900 -173 488

Endringer i oppdrag i arbeid, 
kundefordringer og lev.gjeld

-7 828 546 -1 442 734

Endring i annen kortsiktig gjeld 13 042 995 837 799

Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter

16 928 654 -4 190 641

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kjøp av anleggsmidler -1 293 590 -1 775 150

Tilbakebetalt kapital/verdijustering 826 000 360 000

Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter

-467 590 -1 415 150

Netto endring i likviditet 16 461 064 -5 605 791

Kontanter, bank og plasserte 
midler 1.1.

88 153 005 93 758 796

Kontanter, bank og plasserte 
midler 31.12.

104 614 069 88 153 005

Netto endring 16 461 064 -5 605 791

Oslo, 22. mars 2022
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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
TØI har hybridordningen for sine ansatte. Ordningen er lagt til 
Sparebank1. 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 
regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt 
skatt er beregnet med 22% 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

2021 2020

Grunnbevilgning fra NFR 13 050 832 11 883 000

Strategiske Instituttsatsninger (SIS) 
fra NFR

7 661 168 8 836 000

Prosjektinntekter 119 708 885 110 453 183

Prosjektinntekter utland 3 459 507 889 184

Tidsskriftet Samferdsel 60 000 150 099

Andre inntekter 98 577 28 635

Sum driftsinntekter 144 038 969 132 240 101

Note 2 Lønnskostnader

2021 2020

Lønn 77 367 135 11 883 000

Arbeidsgiveravgift 12 740 078 8 836 000

Avtalefestet pensjon 1 360 021 110 453 183

Pensjonskostnader 10 010 770 889 184

Andre ytelser 1 799 712 150 099

Lønn, honorar ikke ansatte 1 092 700 28 635

Sum 104 370 416 132 240 101

Antall årsverk pr 31.12 91,8 93,0

Direktørlønn:

Lønn og feriepenger 2 342 388

Pensjonspremie 217 793

Personalforsikring, avis mm. 25 522

Total lønn og andre ytelser 2 585 703

Direktør Lindberg sa opp sin stilling 1. mai 2020, forlenget 
oppsigelsestid en måned, avgangsdato 31.12.2020. TØI utbetaler i 
henhold til årmålsavtale etterlønn for direktør Lindberg i perioden 
januar 2021–juni 2021. Etterlønn utgjør kr. 696 971,76.

Det bekreftes at selskapet har styreansvarsforsikring. Forsikringe 
dekker ansvar for formuestap for krav fremsatt mot sikrede i 
forsikringsperioden som følge av en ansvarsbetingelnde handling 
eller unnlatelse hos sikrede i egenskap av daglig leder, styremedlem, 
medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet. 
Forsikringen dekker ikke skade på personer eller eiendeler. 
Forsikringsavtalens hovedforfall er 1. januar og løper i 12 måneder.

Revisor:
Revisjonshonorar for 2021 er kr 95.800 ekskl. mva.
Prosjektrevisjon og annen bistand utgjør kr 19.200 ekskl. mva.
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Note 3 Varige driftsmidler

Verdi pr 
01.01.2021

Tilgang Ordinære 
avskrivninger

Verdi pr 
31.12.2021

Inventar/Innred-
ning

1 114 579 159 931 -484 203 790 307

IT.utstyr 2 627 522 1 133 660 -1 327 650 2 433 531

Sum 3 742 101 1 293 590 -1 811 853 3 223 838

Note 4 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 2021 2020

Renteinntekter 20 936 62 636

Agiogevinst 41 343 167 927

Utbytte eiendomsakksje

Verdijustering plasseringer 7 899 421 3 598 679

Sum finansinntekter 7 961 701 3 829 242

Finanskostnader

Annen rentekostnad 5 257 5 573

Disagio 237 844 129 219

Tap på aksjer og fond

243 101 134 792

Sum finansposter 7 718 600 3 694 451

Note 5 Eiendeler Oslo Science Park AS mm.

Anleggsmidler Eier-
andel

Verdi 
01.01.2020

Tilbake-
betalt innskutt 

kapital

 Bokført 
verdi 

31.12.2021 

Aksjer Oslo 
Science Park 
AS I

25 % 36 926 646 - 36 926 646

Aksjer Oslo 
Science Park 
AS II

4 % 6 104 001 -800 000 5 304 001

Aksjer samar-
beidspartner

29 000 -26 000 3 000

Sum 43 059 647 -826 000 42 233 647

TØI har en eierandel på 25% i Oslo Science Park I.  

Det er ingen endringer i denne eierandelen i 2021. 

TØI har en eierandel på 4% i Oslo Science Park II. Det ble utbetalt  

kr 800 000 i 2021 som var tilbakebetaling av overkurs.

Plasseringen under Aksjer samarbeidspartner var aksjer i det nå 

avsluttede selskapet Instipro AS der aksjer er overført til Arribatec 

Group AS og har pr 31.12.21 en verdi på kr 1 682 032, se note 7.

Note 6 Prosjekter i arbeid og kundefordringer

Pr. 31.12.21 omfatter denne posten:

Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid 21 252 165

Mulig tap på nasjonale og internasjonale prosjekt -600 000

Sum 20 652 165

Prosjekter i arbeid er vurdert til salgspris fratrukket en avsetning på  

kr 600 000 for å møte mulige tap.

Pr. 31.12.21 omfatter denne posten:

Kundefordringer

Kundefordringer 6 610 572

Mulig tap på kundefordringer -200 000

Sum 6 410 572

Instituttet har gjort en delkrederavsetning på kr 200 000 til dekning av 

uforutsette tap på utestående fordringer.
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Note 7 Bank og plasseringer

TØI har i løpet av driftsåret hatt plasseringer i pengemarkedsfond, 

aksjer og obligasjoner. Plasserte midler er vurdert til markedsverdi  

pr 31.12.21.

Plasserte midler Bokført verdi 
01.01.21

Ansk.kost 
31.12.21

Bokført verdig
31.12.21

Aksjepost Arribatec 
Group SA

1 682 032 1 682 032

Strategiske sats-
ninger

36 620 061 41 249 091 50 696 573

Bufferportefølje 21 068 609 8 311 836 8 238 486

Sum 57 688 670 51 242 959 60 617 091

Bankinnskudd pr 31.12.2021 er på 43 996 978 kr, hvorav kr 4 866 414 

bundne midler avsatt til skattetrekk.

Note 8 Endring i egenkapital

 EK pr 01.01  Årets resultat  EK pr 31.12 

Grunnkapital 30 000 000 30 000 000 

Annen egenkapital 70 016 008 7 921 015 77 937 023

Sum 100 016 008 7 921 015 107 937 023

Note 9 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld er avsatt administrasjonsreserve for pensjon.

Note 10 Skatt

I de tilfeller Transportøkonomisk Institutts inntekter fra oppdragsfors-

kning overstiger 50% av inntektene, beregnes skatten av en forholdsmes-

sig andel av skattepliktig resultat basert på andel utført oppdragsfors-

kning. For 2021 er inntekten knyttet til ikke-erverv (bidragsforskning) på 

62% av total omsetning.

2021 2020

Betalbar skatt i årets skattekostnad 
fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 7 921 015 -5 465 198

Permanente forskjeller -6 739 194 -3 017 212

Endring midlertidige forskjeller 1 025 973 5 152

Andel ikke skattepliktig resultat -1 368 832 5 917 126

Endring underskudd til fremføring -838 962 2 560 132

Grunnlag betalbar skatt 0 0

Betalbar skatt på årets resultat 22 % 22 %

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt
Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler -700 768 -399 937

Omløpsmidler -200 000 -132 296

Andre forpliktelser -2 727 889 -2 100 451

Underskudd til fremføring -13 192 125 -14 031 087

Sum -16 820 782 -16 663 771

Utsatt skattefordel/utsatt skatt -3 700 572 -3 666 030

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.
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Ansatte 31.12.2021
Administrerende direktør

* Grimsrud Bjørne Samfunnsøkonom

Administrasjonsavdelingen

Hansson Lars IT-leder

Kjelstrup Lisbeth Økonomikonsulent

Kvalsvik Trude Administrasjonskonsulent

Kvie Elisabeth S. Lønn- og personalkonsulent

Refstie Espen Økonomileder Siviløkonom

Rømming Trude Christin Sekretær

Strømmen Anne-Lise HR-leder Økonom

Østlie Gro Økonomi- og administrasjonssjef Siviløkonom

Kommunikasjonsavdelingen

Aas Harald Kommunikasjonssjef Statsviter

**Dahl Flemming Redaktør, tidsskriftet Samferdsel Journalist

Sparre-Enger Hanne Senior kommunikasjonsrådgiver Statsviter

Avdeling for Mobilitet

Aarhaug Jørgen Forsker II Samfunnsøkonom

Böcker Lars Forsker II Samfunnsgeograf

Dybedal Petter Forsker II Samfunnsøkonom

Engebretsen Øystein Forsker II Samfunnsgeograf

Farstad Eivind Forsker II Siviløkonom

Fearnley Nils Forskningsleder Transportøkonom

Flotve Bjørg Langset Forsker II Samfunnsøkonom

George Cyriac Forsker Samfunnsviter

Gregersen Fredrik Alexander Forsker II Samfunnsøkonom

Gundersen Frants Forskningsleder Sivilingeniør

Hagen Oddrun Helen Seniorrådgiver Planlegger

**Hanssen Jan Usterud Forsker II Sivilingeniør

Haukeland Jan Vidar Forsker I Sosiolog

*Hegsvold Kirsten Forsker Samfunnsøkonom

Jacobsen Jens Kristian Steen Forsker I Sosiolog

Knapskog Marianne Forsker Planlegger

Krohn Christin Seniorrådgiver Samfunnsøkonom

Landa-Mata Iratxe Forsker Samfunnsviter

Langeland Ove Forsker I Sosiolog og Statsviter

Olsen Silvia Johanne Avdelingsleder Statsviter

Ramjerdi Farideh Forsker I Sivilingeniør

Rynning Maja Karoline Forsker II Arkitekt og Sivilingeniør
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Skartland Eva-Gurine Forsker Planlegger

Tennøy Aud Forskningsleder Sivilingeniør

Tveit Andreas Kokkvoll Forsker II Statsviter

Uteng Tanu Priya Forsker II Sivilingeniør

Veisten Knut Forsker I Samfunnsøkonom

Wolday Fitwi Forsker II Planlegger

Avdeling for Sikkerhet og Atferd

Aasvik Ole Forsker Sosiolog

Berge Siri Hegna Forsker Organisasjonspsykolog

Bjørnskau Torkel Forsker I Statsviter

Christiansen Petter Forsker II Statsviter

Ciccone Alice Forsker II Samfunnsøkonom

Dale Trine Avdelingsleder Medieviter

De_Jong Tineke Forsker Arkitekt

*Ellis Ingunn Seniorrådgiver Statsviter

Elvik Rune Forsker I Statsviter

Fyhri Aslak Forskningsleder Miljøpsykolog

Hagenzieker Marjan Paula Forsker I Psykolog

Hesjevoll Ingeborg Storesund Forsker Psykolog

Høye Alena Katharina Forsker I Dr i samfunnsvitenskap

Ingebrigtsen Rikke Forsker II Statistiker

Karlsen Katrine Forsker Psykolog

Lunke Erik Bjørnson Forsker Samfunnsgeograf

Meyer Sunniva Frislid Forsker II Statsviter

Milch Vibeke Forsker II Organisasjonspsykolog

Nenseth Vibeke Forsker II Sosiolog

Nielsen Anja Fleten Forsker Geograf

Nordbakke Susanne Forskningsleder Sosiolog

Nævestad Tor-Olav Forskningsleder Sosiolog

Pokorny Petr Forsker II Sivilingeniør

Sagberg Fridulv Forsker I Psykolog

Skollerud Kåre H. Forsker Sosiolog

Sundfør Hanne Beate Forsker Samfunnsviter

Avdeling for Teknologi

Amundsen Astrid Helene Forsker II Geograf

Andersen Jardar Avdelingsleder Sivilingeniør

Caspersen Elise Forsker II Samfunnsøkonom

**Eidhammer Olav Forsker II Samfunnsøkonom

*Ellingsen Linda Ager-Wick Forsker II Ingeniør
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Figenbaum Erik Forskningsleder Sivilingeniør

Fossheim Karin Forsker Statsviter

Jacobsen Linda Prosjektkoordinator Siviløkonom

Jensen Sidsel Ahlmann Forskningsleder Arkitekt

Johnsson Espen Forskningsassistent Informatikk

Jordbakke Guri Natalie Forsker Samfunnsøkonom

Klæboe Ronny Forsker I Psykolog

Kolbenstvedt Marika Forsker I Sosiolog

Phillips Ross Owen Forsker I Psykolog

Rostoft Marianne Stølan Forskningsleder Statsviter

*Solbakken Simen Seniorrådgiver Statsviter

Sundvor Ingrid Forsker II Fysiker

Thorne Rebecca Jayne Forsker II Naturviter og Fysiker

Weber Christian Forsker II Fysiker

*Weir Howard Forsker Statsviter

Wesenberg Grunde Haraldsson Forsker Fysiker

Ørving Tale Forsker Siviløkonom

Avdeling for Økonomiske analyser

*Dong Bo Forsker Samfunnsøkonom

Flügel Stefan Forsker II Samfunnsøkonom

Fridstrøm Lasse Forsker I Siviløkonom

Grue Berit Forsker Ingeniør

Halse Askill Harkjerr Forskningsleder Samfunnsøkonom

Hansen Wiljar Forsker II Samfunnsøkonom

Hartveit Knut Johannes Liland Forsker Samfunnsøkonom

Haukås Kjetil Forsker Samfunnsøkonom

Holmen Rasmus Bøgh Forsker II Samfunnsøkonom

Hovi Inger Beate Forskningsleder Samfunnsøkonom

Hulleberg Nina Forsker Matematiker

Johansen Bjørn Gjerde Forsker II Samfunnsøkonom

Johansen Kjell Werner Assisterende direktør Samfunnsøkonom

Kristensen Niels Buus Forskningsleder Siviløkonom

Ludvigsen Johanna Forsker I Siviløkonom hae

Madslien Anne Forskningsleder Sivilingeniør

Minken Harald Forsker II Samfunnsøkonom

**Mjøsund Christian S. Seniorrådgiver Siviløkonom

Pinchasik Daniel Ruben Forsker II Miljø økonom

Rødseth Kenneth Løvold Forsker II Samfunnsøkonom

Steinsland Christian Forsker II Sivilingeniør

Thune-Larsen Harald Forsker II Samfunnsøkonom
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*Tvedt Jostein Forsker I Samfunnsøkonom

**Ukkonen Aino Forsker Samfunnsviter

Wangsness Paal Brevik Forsker II Samfunnsøkonom

Ydersbond Inga Margrete Forsker II Statsviter

Østli Vegard Forsker II Samfunnsøkonom

* ansatt 2021 8

**sluttet 2021 4

Antall ansatte pr 31.12.2021 110

Antall forskere pr 31.12.2021 99
Antall forskere med doktorgrad 
i 2020 48

            Planlegger 4

            Økonom  40
            Statsviter  14
            Sosiolog  9
            Samfunnsviter  5  

            Psykolog  9

            Ingeniør 12
            Geograf  5

            Andre  5

            Fysiker  4

            Arkitekt  3 
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