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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.
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2016 var et år preget av vekst og høy faglig aktivitet. 
Oppdragsinngangen var rekordstor. Driftsresultatet 
viser et overskudd på 3,6 millioner kroner. Det ble ansatt 
12 nye medarbeidere og instituttet har nå 101 ansatte. 
Den vitenskapelige publiseringen er fortsatt høy og 10 
forskere arbeidet med doktorgradsavhandling. Institut-
tets forskere er etterspurte som foredragsholdere og 
forskningen er hyppig referert til i mediene. 

Rekrutteringen av nye forskere har økt behovet for kon-
torplasser. 1. januar 2016 overtok TØI tilleggslokaler i 5. 
etasje i Forskningsparken. Deler av Økonomi- og logis-
tikkavdelingen har flyttet opp til et lyst og åpent kontor-
landskap.

I 2016 er det ti år siden TØI flyttet til Forskningsparken 
og ti år med samarbeidet med de andre miljøinstituttene 
gjennom CIENS. 

2016 har vært preget av omorganisering av TØIs fors-
kningsfelt. Ni forskningsfelt har blitt til tolv og de fleste 
fagfeltene har laget nye utviklingsplaner og fått nye navn. 

TØIs virksomhetsidé 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.

Eksempler fra TØIs faglige virksomhet
Transportsektoren er inne i en viktig omstillingsfase. Dette 
skyldes både rask teknologisk utvikling og urbanisering, 
framveksten av delingsøkonomi, press for å få ned 
klimagassutslippene samt en rekordhøy investeringstakt 
innen sektoren. Dette gir mange spennende 
forskningsprosjekter, men også store utfordringer når det 
gjelder å holde seg faglig oppdatert og være i forkant av 
utviklingen.

Stor interesse for nye data og ny teknologi
Ett av temaene som får stadig mer oppmerksomhet er 
ny transportteknologi og førerløse biler. Direktør Gunnar 
Lindberg har ved flere anledninger holdt foredrag om 

temaene og deltok på regjeringens konferanse om grønn 
omstilling i transportsektoren i april. TØI arrangerte 
også en paneldebatt på Cutting Edge-festivalen i 
forbindelse med Oslo Innovation Week hvor blant andre 
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Google Norge-
sjefen Jan Grønbech deltok.

TØI har i 2016 etablert en strategisk instituttsatsing for 
nye og store data. Innen transportforskning er det viktig å 
ha god kunnskap om hvordan nye typer data kan brukes 
i forskningsøyemed og hvilken rolle det spiller i ulike 
transportsystemer. 

I løpet av 2016 har TØI hatt tre pågående 
forskningsprosjekter som studerer ulike sider av bildeling 
og delingsøkonomi i transportsektoren. Det forventes at de 
første forskningsfunnene blir publisert våren 2017. 

Effekter av avgifter og takstsystemer
Avgifter og takstsystemer innen transportsektoren er 
et tema som med jevne mellomrom dukker opp i den 
offentlige debatten. Tema var høyt på dagsorden høs-
ten 2016 da Regjeringen Solberg var i forhandlinger om 
statsbudsjettet med Venstre og Krf om bensinavgiften. 
TØIs forskning var hyppig referert til i de mange politiske 
debattene som pågikk i forhandlingsperioden.

I januar 2016 publiserte TØI en omfattende rapport som 
vurderer fordelingsvirkninger og klimapolitiske effekter 
av ulike bilavgifter. Rapporten peker på at effektivitet i 
klimaarbeidet ofte står i motsetning til sosial og geogra-
fisk utjevning. Rapporten ble også presentert på et TØI-
seminar med nærmere 100 deltakere og er ofte sitert i 
ulike sammenhenger (TØI-rapport 1463/2016).

Styrets beretning 2016
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Kunnskap for mer effektive og miljøvennlige  
transportsystemer 
Utviklingen av arealbruk, kollektivtrafikk og transport-
systemet for øvrig er avgjørende for at samfunnsmessige 
mål skal nås. I 2016 fikk TØI et av sine aller største pro-
sjekter noen sinne; BYTRANS. Prosjektet har til hensikt 
å studere effekter av og konsekvenser for transportsys-
temer og trafikanter av en rekke samferdselsprosjekter i 
Oslo. Aud Tennøy, forskningsleder for det nye forsknings-
området «Byutvikling og bytransport», er også prosjekt-
leder og mange av TØIs forskere er involvert. Bymiljøeta-
ten i Oslo har det formelle prosjektansvaret. 

I løpet av 2016 ble det gjennomført før- og underveisun-
dersøkelser i forbindelse med omleggingen av Østensjø-
banen, midlertidige kapasitetsreduksjon av Smestadtun-
nelen og av Brynstunnelen. Resultatene viser at buss for 
bane på Østensjøbanen ga ulemper for en stor andel av 
trafikantene, mens kapasitetsreduksjonen i Smestad-
tunnelen hadde mindre negative konsekvenser. Kapasi-
tetsreduksjon i Brynstunnelen ga økte forsinkelser, og 
mange trafikanter har tilpasset seg dette på ulike måter.
 
I prosjektet utforskes også mulighetene for bruk av nye 
og store data i transportforskning og transportplanleg-
ging. TØI samarbeider blant annet med IBM og Telenor 
Research. Kunnskapen og erfaringen som tilegnes vil 
være viktig for TØI i kommende prosjekter. 

Logistikk og innovasjon – prisvinnende TØI-forskning
Godstransport og logistikk står for 20-30 prosent av 
utslippene fra transport i byområder og opplever store 
effektivitetsutfordringer. Det er behov for å utvikle og 

spre logistikkløsninger som både kan bidra til økt effekti-
visering og reduserte utslipp.

Ett av TØIs nye forskningsområder er «Logistikk og 
innovasjon». Jardar Andersen er forskningsleder. Fors-
kningsområdet skal bidra til utvikling og formidling av 
forskningsbasert kunnskap som grunnlag for mer miljø-
vennlig godstransport og logistikk. 

Forskningsgruppen leder også EU-prosjekter CITYLAB 
der forskere, bedrifter og kommuner i seks land skal 
utvikle kunnskap og løsninger for utslippsfri bytransport. 
I Oslo samarbeider TØI, Bymiljøetaten og Steen og Strøm 
om utvikling av utslippsfri varetransport. Jardar Ander-
sen ble i 2016 tildelt Schenkers forskningspris på Trans-
port og Logistikkonferansen på Gardermoen i oktober. 

Sektoren med størst potensial til et bedre miljø  
og klima
Politikerne peker stadig på transportsektoren som en 
av de viktigste sektorene for omstilling dersom Norge 
skal nå klimamålene. TØI har en omfattende forskning 
på bruken av elbiler ledet av Erik Figenbaum som er ny 
forskningsleder på forskningsområdet «Miljø og klima». 
Forskningsgruppen arbeider også med lokal luftforu-
rensning fra den norske bilparken. Forskningsprosjektet 
EMIROAD (Emissions from road transport vehicles) har 
blant annet avdekket at Euro 6 diesel personbiler i virke-
lig trafikk slipper ut mye mer NOx enn det som typegod-
kjenningen skulle tilsi. Under nordiske vinterforhold er 
utslippene opp mot 25 ganger høyere. Bybusser og tunge 
kjøretøy med Euro VI-teknologi oppfyller derimot kravene 
med god margin. Det er publisert en rekke rapporter i 
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prosjektet, som ble avsluttet ved årsskiftet 2016/2017. 
Forskningsresultatene fra TØI er ofte referert til i debat-
tene som har fulgt i kjølvannet av VW-jukset «Diesel-
gate» og ikke minst i debattene om dårlig luftkvalitet i 
byområder på kalde vinterdager.

Høsten 2016 ble Figenbaum oppnevnt til styret i Energi21 
som skal utarbeide en nasjonal strategi for forskning, 
utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny 
energiteknologi. 
Høsten 2016 nådde TØI i samarbeid med flere fors-
kningsmiljøer og -brukere, opp i konkurransen om 
forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). MoZEES 
(Mobility Zero Emission Energy Systems) som starter i 
2017, ledes av institutt for energiteknikk (IFE) og TØI har 
ansvar for en arbeidspakke om policy- og teknisk-økono-
miske analyser.

Økt oppmerksomhet på sykkelen 
Trafikksikkerhetsforskningen ved TØI har høy internasjo-
nal anerkjennelse. Forskningsaktiviteten ble i 2016 orga-
nisert i tre forskningsfelt som spisser forskningen mot 
viktige utfordringer: «Sikkerhet og adferd» ledet av Torkel 
Bjørnskau, «Sikkerhet og tiltak» ledet av Alena Høye og 
«Sikkerhet og organisering» ledet av Ross Phillips. 

Det er politisk enighet om at veksten i trafikken i byområder 
skal tas med kollektiv, sykkel og gange. I Oslo er det i tillegg 
vedtatt at sykkelandelen skal økes til 25 prosent innen 2025. 
Økt oppmerksomhet på sykkelen medfører økt interesse for 
TØIs sykkelforskning. Interessen kommer fra mange miljøer 
som har ulik innfallsvinkel, blant annet trafikksikkerhet, 
miljø, folkehelse, arealplanlegging og samfunnsøkonomi. 

Et viktig spørsmål er om vi må forvente en kraftig økning i 
antall ulykker når sykkelandelen øker. I 2016 dokumenterte 
forskere på TØI effekten som kalles “Safety in numbers”: 
dvs. at faren for at en syklist skal kollidere med en bil 
reduseres jo flere syklister som er ute i trafikken. En viktig 
forklaring er økt synlighet, dvs. at andre trafikantgrupper 
blir vant til å se og forholde seg til syklister. Det innebærer 
at økningen i sykkelulykker vil være mindre enn økningen i 
syklingen. 

I 2016 gjennomførte også TØI en evaluering av Oslo kom-
munes støtteordning for kjøp av elsykkel. Evalueringen 
viste at personer som mottok elsykkelstøtte økte syk-
kelbruken med 30 prosentpoeng og reduserte bilbruken 
med 16 prosentpoeng.

Både i dette prosjektet og i flere andre sykkelprosjekter 
er nye metoder for datainnsamling blitt tatt i bruk. I 2016 
ble det gjennomført flere prosjekter der ny app-teknologi 
ble tatt i bruk for å kartlegge folks sykkelmønster.  

Publisering og formidling

Vitenskapelige artikler 
TØIs forskere publiserte 43 artikler i vitenskapelige tids-
skrifter med fagfellevurdering i 2016. I tillegg kommer 6 
bidrag i bøker utgitt på forlag som er godkjent for kredi-
tering innenfor ordningen med resultatbasert grunnbe-
vilgning. Dette gir til sammen 43,8 publiseringspoeng i 
CRIStin. Nedgangen i publieringspoeng fra 2015 skyldes 
noe færre publiserte artikler, men like viktig at flere av 
tidsskriftene som TØIs forskere publiserer i ble nedgra-
dert fra nivå 2 til nivå1. 
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Publiseringspoengene er en del av grunnlaget for resul-
tatbasert grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. 

Foredrag 
Forskerne ved instituttet har også vært aktive allmenn-
formidlere i 2016 ved å holde over 221 foredrag for bru-
kermiljøene i Norge. I tillegg kommer om lag 74 foredrag 
på internasjonale konferanser – nesten er dobling fra 
2015. Instituttet arrangerer i samarbeid med Høgskolen i 
Molde hvert år det populære ‘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 2016 utga institut-
tet 81 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 fag-
stoff, lenker til medieomtale av instituttets forskning etc.  
Nettstedet brukes aktivt av fagfolk, journalister og stu-
denter. TØI publiserer også Trafikksikkerhetshåndboken 
og oppslagsverket Tiltakskatalog.no på egne nettsider.

Tabell 1 viser faglig utvikling på en rekke punkter. 
Tabell 1: Faglig utvikling 

2016 2015

Artikler i internasjonale og norske 
tidsskrifter med fagfellevurdering

43 49

Publiseringspoeng iht. NVI (foreløpig tall 
2016)

43,8 60,4

Bidrag til konferanserapporter 
(presentasjoner)

7 (74) 2 (40)

Andel ansatte med doktorgrad 40 % 45 %

Avlagte doktorgrader 1 2

Antall TØI rapporter 82 73

TØI i media 2657 2900

Artikler i Samferdsel 41 55

Eksponering i massemediene 
TØI registrerer gjennom overvåkningstjenesten Retriever 
løpende hvor ofte instituttet er nevnt i mediene. Registre-
ringen viser en høy eksponering sammenliknet med andre 
forskningsinstitutter. Instituttet eller instituttets forskere 
var i 2016 referert i 968 artikler i papiraviser og 1552 
artikler på internettsider (aviser og andre nettsteder) samt 
137 innslag på TV og radio, totalt 2657 oppslag.  Dette er 
en liten nedgang fra 2015 som først og fremst skyldes 
lavere eksponering i lokalaviser. Eksponeringen i TV/Radio 
har imidlertid økt til over et dobbelte sammenliknet med 
2015, og på Retriever sin indeks hvor både antall artikler, 
medienes størrelse og oppslagets størrelse tas i betrakt-
ning, scorer vi høyere enn noen gang.

TØIs internettside er en viktig kommunikasjonskanal for 
instituttet. Mange av besøkende av toi.no henvises fra 
sosiale medier. 

7740 av de besøkende på toi.no ble ledet fra Facebook, Twit-
ter og LinkedIn. Dette er i hovedsak saker vi selv produserer 
og deler. Kanalene generer stor trafikk til våre nettsider og 
tilrettelegger også for faglig diskusjon. Følgere av våre pro-
filer i sosiale medier er mennesker som i utgangspunktet 
er interessert i samferdselsstoff og som ønsker informa-
sjon fra oss. Gjennom disse kanalene treffer vi målgruppen 
direkte og mer målrettet enn oppslag i tradisjonelle medier.  

Nettstedet Samferdsel
Samferdsel – nå et nettsted, etter tidligere å ha vært  
et tidsskrift på papir – er et viktig medium for formidling  
av forskningsresultater fra TØI og andre forskningsinstitu-
sjoner. Samferdsel publiserer også kronikker, kommentarer 
og debattinnlegg og bidrar dermed til meningsutveksling 
om utviklingen i samferdselssektoren. I tillegg byr Sam-
ferdsel på store og små journalistskrevne artikler. 2016 var 
et «annerledesår» for redaksjonen, da overgangen fra papir 
til nett ved årsskiftet 2015/2016 medførte nye arbeidsruti-
ner. I 2016 publiserte Samferdsel rundt 325 store og små 
saker. En vesentlig del av stoffet ble levert av TØI-forskere. 

Eksternt samarbeid 
Forskerne deltar i internasjonale nettverk gjennom ulike 
EU-prosjekter og verv i internasjonale organisasjoner og 
komiteer.  Om lag en tredjedel av TØIs ansatte innehar 

http://www.toi.no
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redaktør- og refereeverv i fagtidsskrifter. På denne måten 
deler TØI den kunnskapen vi skaper og holder oss oppda-
tert på de siste vitenskapelige resultatene. 

Samtidig som det er en del av vår faglige utvikling, er det 
også en viktig garanti for våre nasjonale oppdragsgivere at 
den kunnskapen de innhenter, kommer fra et institutt som 
er konkurransedyktig internasjonalt, er oppdatert med hen-
syn til forskningsresultater i andre land og som holder god 
internasjonal standard.
I 2016 har vi hatt fem pågående EU-prosjekter. Ett av 
dem fikk vi i løpet av året.

For å orientere oss på den europeiske forskningsare-
naen er vi 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. 

En TØI-medarbeidere har i løpet av 2016 avlagt doktor-
grad. Christian Weber disputerte 19. februar 2016 for 
graden Dr.rer.nat. ved Universität Würzburg Germany – 
Julius Maximilians. Chair of Experimental Physics VI med 
avhandlingen “Electrochemical Energy Storage:  Carbon 
Xerogel-Manganese Oxide Composites as Supercapacitor 
Electrode Materials”. 

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 2016 ble to medarbeidere 
evaluert som Forsker I, fire som Forsker II og fire medar-
beidere til Forsker III.  Instituttet legger i tillegg til rette 
for at forskere kan ta doktorgrad. Ved utgangen av 2016 
har 33 av TØIs medarbeidere doktorgrad. Ytterligere 5 
medarbeidere er i gang med doktorgradsstudier.  I 2016 
har TØI jobbet med flere store prosjekter med oppstart 
i 2017 hvor doktorgrad inngår. Dette er viktig for at TØI 
skal ivareta sitt samfunnsansvar for kompetanseutvikling 
innen transportforskning og av unge transportforskere. 

TØI legger vekt på å rekruttere studenter som kan skrive 
mastergradsoppgave 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 basisfi-
nansieringen 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 ram-
meprogrammer. 
Basisbevilgningen i 2016 besto av grunnbevilgning og 
strategiske instituttsatsinger (SIS). Dette utgjorde til 
sammen ca 15 prosent av TØIs brutto inntekter. 40 pro-
sent av basisbevilgning nyttes til SIS-prosjekter.

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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Godt arbeidsmiljø 
Våren 2016 gjennomførte TØI en arbeidsmiljøunder-
søkelse. Årets undersøkelse viser en god framgang 
fra siste undersøkelse. TØI vil i kommende periode 
konsentrere utviklingsarbeidet rundt god prosjektgjen-
nomføring, kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø. 
Instituttet har også arbeidet med utvikling av ledelses-
kompetanse og både forskningsledelse og instituttle-
delse har deltatt i en lederutviklingsprosess.

I 2016 har instituttet vokst og rekruttert 12 nye medar-
beidere, noe som har medført at forskningskapasiteten 
er på vel 70 årsverk ved utgangen av året. 

TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2016. 
Instituttet har ikke aktivitet som forurenser det ytre mil-
jøet. Instituttet hadde 101 ansatte ved utgangen av 2016. 
Sykefraværet i 2016 var totalt på 3,9 prosent, mot 4,3 pro-
sent i 2015. Langtidssykefraværet utgjorde 2,4 prosent i 
2016, mot 2,7 prosent i 2015. Virksomheten er lokalisert i 
Forskningsparken i Oslo.

Instituttet har god balanse mellom kjønnene. Fors-
kningsledelsen består av 5 kvinner og 7 menn, og mer 
enn 1/3 av forskerne er kvinner. Etter styrets vurdering 
foreligger det ikke grunn til å iverksette spesielle tiltak 
med tanke på å forebygge diskriminering.

Solid økonomi
Den samlede omsetningen i 2016 var på 128,5 mill. kr. 
Årsresultatet ble et overskudd på 54,7 mill. kr som føres 
mot annen egenkapital. Vel 51 mill. kr av overskuddet 
skyldes gevinst ved salg av aksjer og andeler i Gausta-
dallèen 21. TØI har benyttet deler av gevinsten til å kjøpe 
aksjer i Oslo Science Park AS. Resultatet fra driften er på 
3,5 mill. kr. Stiftelsen er i en sunn økonomisk og finansi-
ell stilling og har en egenkapitalandel på 66 prosent. 

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. 

Det har vært rekruttert mange nye forskere ved TØI 
igjennom året for å imøtekomme veksten i markedet. 
Instituttet fikk i 2016 nye prosjekter for 130 mill. kr. 
Forskningsrådet stod for 45 prosent av dette, inkludert 
basisfinansieringen på 19 mill. kr. Statens vegvesen var 
ellers den største oppdragsgiveren i 2016 med oppdrag 
for 22,8 mill. kr. Internasjonal aktivitet, hovedsakelig 
EU-prosjekter, utgjorde 6 prosent. Instituttet har en sunn 
prosjektøkonomi og jobber kontinuerlig med å utøve god 
prosjektstyringen. Styret ser positivt på instituttets fram-
tidige økonomiske og faglige muligheter.

NFR Program

Statens Vegvesen

NFR Basisbevilgning

Lokal forvaltning

Andre sentralforv.

Private

Utenlandske

Samferdselsdep.

Diverse

5%0% 10% 15%

Oppdragsgivere

20% 25% 30%



10

Organisering og daglig ledelse 
Gunnar Lindberg er direktør for TØI. Administrasjonsav-
delingen, som ivaretar økonomistyring, personalpolitikk 
og de øvrige administrative funksjonene ved instituttet, 
ledes av økonomi- og administrasjonssjef Gro Østlie fra 
1. oktober. Assisterende direktør Kjell Werner Johan-
sen leder Avdeling for økonomi og logistikk. Michael 
Sørensen leder Avdeling for sikkerhet og miljø, og Frode 
Longva leder Avdeling for mobilitet og organisering. 
Harald Aas er kommunikasjonsleder.

Styret 
TØIs styre har i 2016 hatt fire møter. Det har følgende 
sammensetning: 

Styreleder  
Anne Iren Fagerbakke  
kommunaldirektør i Bergen kommune 

Nestleder  
Ole A. Hagen  
PostNord 

Styremedlem  
Jane Summerton 
Statens väg- och transportforskningsinstitut

Styremedlem  
Ola Henrik Strand 
selvstendig næringsdrivende  

Styremedlem 
Niels Buus Kristensen 
Danmarks Tekniske Universitet

Styremedlem 
Svein Bråthen 
Høgskolen i Molde

Ansattes representant
Kjersti Visnes Øksenholt 
forsker 

Ansattes representant 
Sunniva Frislid Meyer 
forsker

Styret og ledelsen ved TØI takker alle medarbeiderne for 
arbeidsinnsatsen i 2016 og den positive atmosfæren som 
alle ansatte har medvirket til i et år preget av sterkt vekst 
og mottak av mange nye medarbeidere.

Oslo, 29. mars 2017

http://www.himolde.no/Sider/side.aspx
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Resultatregnskap pr 31.12. Balanse pr 31.12.

Driftsinntekter Note 2016 2015

Driftsinntekter 1,3  128 504 989  116 920 439 

Netto driftsinntekter  128 504 989  116 920 439 

Direkte prosjektutlegg  21 452 126  18 162 059 

Netto driftsinntekter  107 052 863  98 758 380 

Driftskostnader

Personalkostnader 2  85 609 789  82 217 185 

Avvikling pensjonsordning 2  -    22 451 465 

Andre driftskostnader 3  16 405 132  15 610 335 

Ordinære avskrivninger 4  1 481 848  1 292 331 

Sum driftskostnader  103 496 769  121 571 315 

Driftsresultat  3 556 094  -22 812 935 

Finansposter

Finansinntekter 5  53 674 162  616 604 

Finanskostnader 5  2 507 422  314 655 

Netto finansposter  51 166 741  301 949 

Resultat før skatt  54 722 835  -22 510 986 

Skattekostnad  29 295  1 357 802 

Årsresultat  54 693 540  -21 153 184 

Årsresultatet viser et overskudd på kr 54 693 540 

som legges til på annen egenkapital.

Eiendeler Note 2016 2015

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Utstyr og inventar 4  3 672 281  3 866 077 

Sum varige driftsmidler  3 672 281  3 866 077 

Finansielle anleggsmidler

Aksjer 7  49 355 655  22 041 442 

Sum finansielle anleggsmidler  49 355 655  22 041 442 

Sum anleggsmidler  53 027 936  25 907 519 

Omløpsmidler

Prosjekter i arbeid 6  6 926 427  6 319 544 

Kontanter, bank, korts.fordr.

Kundefordringer 6  9 287 022  6 099 407 

Andre kortsiktige fordringer  1 946 384  1 382 242 

Plasserte midler 8  21 346 144  13 970 153 

Bank 8  53 482 605  34 406 744 

Sum kontanter, bank, 
korts.fordr.

 86 062 155  55 858 546 

Sum omløpsmidler  92 988 582  62 178 091 

Sum eiendeler  146 016 518  88 085 610 
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Balanse fortsetter fra forrige side
Kontantstrømoppstilling

Oslo, 29. mars 2017

Egenkapital og gjeld 2016 2015

Egenkapital

Grunnkapital  30 000 000  30 000 000 

Annen egenkapital 9  66 131 266  11 437 726 

Sum egenkapital  96 131 266  41 437 726 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  6 575 502  3 896 317 

Forskudd fra oppdragsgivere  18 392 100  20 732 045 

Påløpt lønn vedr flexitid, ferie mv  10 852 843  10 077 679 

Skyldig offentlige avgifter  10 439 337  10 036 196 

Annen kortsiktig gjeld  3 625 471  1 905 647 

Sum kortsiktig gjeld  49 885 253  46 647 884 

Sum gjeld  49 885 253  46 647 884 

Sum egenkapital og gjeld  146 016 518  88 085 610 

Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter

2016 2015

Resultat før skattekostnad  54 722 835  -22 510 986 

Betalte skatter  -29 295 

Gevinst ved salg av aksjer  -53 064 772 

Nedskrivning og tap ved salg  
av aksjer

 2 416 185 

Avskrivninger  1 481 848  1 292 331 

Endring pensjon  -    18 737 027 

Endring andre avsetninger  -717 143  151 278 

Endringer i oppdrag i arbeid, 
kundefordringer og lev.gjeld

 -1 150 311  3 957 237 

Endring i annen kortsiktig gjeld  558 183  8 883 769 

Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter

 4 217 529  10 510 655 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kjøp av anleggsmidler  -1 288 051  -1 640 780 

Salg av aksjer og andeler  75 034 364 

Investering i aksjer og andeler  -51 511 990 

Netto kontantstrøm fra 
investeringsaktiviteter

 22 234 323  -1 640 780 

Netto endring i likviditet  26 451 852  8 869 875 

Kontanter, bank og plasserte midler 
1.1.

 48 376 897  39 507 022 

Kontanter, bank og plasserte midler 
31.12.

 74 828 749  48 376 897 

Netto endring  26 451 852  8 869 875 
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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 24% 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

2016 2015 

Grunnbevilgning fra NFR 11 487 000 13 621 000

Strategiske Instituttsatsninger (SIS) fra NFR 7 659 000 5 140 000

Prosjektinntekter 107 567 649 93 966 911

Prosjektinntekter utland 1 529 138 3 285 655

Tidsskriftet Samferdsel 242 807 822 381

Andre inntekter 19 396 84 493

Sum driftsinntekter 128 504 989 116 920 439

Note 2 Lønnskostnader

2016 2015

Lønn 62 693 790 58 996 066

Arbeidsgiveravgift 10 475 564 8 898 200

Avtalefestet pensjon 943 858 792 484

Pensjonskostnader 8 008 430 10 125 207

Avvikling pensjonsordning - 22 451 465

Andre ytelser 2 262 828 2 015 043

Lønn, honorar ikke ansatte 1 225 319 1 390 185

Sum 85 609 789 104 668 649

Antall årsverk pr 31.12 83,6 78,5

Følgende poster inngår i lønnskostnaden:

Styret 283 000 243 000

Lønn direktør 1 186 391 1 128 525

Andre ytelser direktør 14 582 14 414

Pensjonspremie for direktør 170 136 197 654

Revisor:
Revisjonshonorar for 2016 er kr 82.000 ekskl. mva.
Prosjektrevisjon og annen bistand utgjør kr 18.400 ekskl. mva. 



14

Note 3 Samferdsel

2016 2015

Salg av abonnementer 2 807 536 894

Salg av annonser o a 40 000 35 487

Bidrag fra Samferdselsdepartementet 200 000 250 000 

Sum inntekter 242 807 822 381

Honorar 142 996 201 249

Produksjon og utsendelse 258 768 689 474

Sum kostnader 401 764 890 723

Dekningsbidrag -158 957 -68 342

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

Note 4 Varige driftsmidler

Verdi pr 
01.01.2016

Tilgang Salg 
drifts-

middel

Ordinære 
avskriv-

ninger

Verdi pr 
31.12.2016

Inventar/
Innredning

2 384 044 185 950 - -420 795 2 149 200

IT.utstyr 1 482 033 1 102 101 - -1 061 053 1 523 081

Sum 3 866 077 1 288 051 - -1 481 848 3 672 281

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 2016 2015

Renteinntekter 240 854 180 390

Agiogevinst 22 393 288 476

Kursgevinst fond 346 144 147 737

Realisert gevinst aksjer 53 064 772 -

Sum finansinntekter 53 674 162 616 604

Finanskostnader

Annen rentekostnad 765 3 213

Disagio 90 471 141 850

Tap på aksjer og fond 2 416 185 169 592

2 507 422 314 655

Sum finansposter 51 166 741 301 949

Note 6 Prosjekter i arbeid og kundefordringer

Pr. 31.12.16 omfatter denne posten:

Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid 7 943 737

Mulig tap på nasjonale og internasjonale prosjekt -1 017 310

Sum 6 926 427

Prosjekter i arbeid er vurdert til salgspris fratrukket en avsetning på 

kr 1 017 310 for å møte mulige tap.

Pr. 31.12.16 omfatter denne posten:

Kundefordringer

Kundefordringer 9  487 022

Mulig tap på kundefordringer -200 000

Sum 9 287 022

Instituttet har gjort en generell delkrederavsetning på kr 200 000 

til dekning av uforutsette tap på utestående fordringer.
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Note 7 Eiendeler Oslo Science Park AS mm.

Anleggsmidler Eier-andel Verdi
01.01.2016

Anskaffelseskost Nedskrevet/solgt/
refinansiert

Bokført verdi

Aksjer Oslo Science Park AS I+II 25 % / 4 % 81 961 636 -32 634 981 49 326 655

Oslo Eiendom KS/AS 21 969 592 - -21 969 592

Aksjer 71 850 - -42 850 29 000

Sum 22 041 442 81 961 636 -54 647 423 49 355 655

Gjennom eierskifte og ny eierstruktur har TØI nå en eierandel på 25%  

i Oslo Science Park I. TØI fortsetter med en gjensidig bindende frem-

leieavtale med Forskningsparken AS som utleier, fra 01.10.2006 til 

30.09.2021. 

TØI har kjøpt en eierandel på 4% i Oslo Science Park II til en verdi av kr 

10 000 000. Det ble utbetalt kr 760 000 i 2016 som var tilbakebetaling  

av overkurs.

TØIs eierandel i Miljøforskningssenteret er nedskrevet i sin helhet pr. 

31.12.2016. TØI anser disse midlene som tapt da selskapet vil opphøre  

i 2017.

Note 8 Bank, plasseringer

Av innskudd i bank pr 31.12.16, er kr 3 824 455 bundne midler avsatt til 

skattetrekk.

TØI har i løpet av driftsåret hatt plasseringer i pengemarkedsfond og 

obligasjoner. Plasserte midler er vurdert til markedsverdi pr 31.12.16.

Plasserte midler Ansk. kost
pr 01.01.16

Bokført verdi 
01.01.16

Anskaffelse
2016

Årets gevinst/
tap

Avgang gjennom 
året 

Balanseført inkl.
utbytte/renter

Industrifinans 20 996 201 346 144 3 799 21 346 144

Formuesforvaltning 1 875 000 2 004 217 - -150 971 1 853 246 -

DnB aktiv 30 11 931 150 11 965 936 - -80 964 11 884 972 -

Sum 13 806 150 13 970 153 20 996 201 114 209 13 742 017 21 346 144
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Note 9 Endring i egenkapital

EK pr 01.01 Årets resultat EK pr 31.12

Grunnkapital 30 000 000 30 000 000 

Annen egenkapital 11 437 726 54 693 540 66 131 266

Sum 41 437 726 54 693 540 96 131 266

Note 10 Skatt

I de tilfeller Transportøkonomisk Institutts inntekter fra bidragsforskning 

overstiger 50% av instituttets inntekter beregnes skatten av et grunnlag 

tilsvarende øvrige inntekter. For 2016 utgjør øvrige inntekter 35% av  

instituttets totale omsetning.

2016 2015

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Endring utsatt skatt -1 357 802

Formueskatt tidligere år 29 000

Årets totale skattekostnad 29 000 -1 357 802

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 54 722 835 -22 510 985

Permanente forskjeller -50 776 904 617 910

Endring midlertidige forskjeller 272 257 18 638 388

Andel ikke skattepliktig resultat -2 741 822 1 952 817

Utnyttet underskudd til fremføring -1 476 366 1 301 879

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

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 
Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler -23 386 98 869

Omløpsmidler -200 001 -49 999

Underskudd til fremføring -13 000 794 -14 477 160

Sum -13 224 181 -14 428 290

Utsatt skattefordel/utsatt skatt -3 173 803 -3 607 073

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

for oppsigelsesvern fra 70 år til 72 år. 
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Revisors beretning
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Ansatte 31.12.2016

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
*Kvalsvik Trude Administrasjonskonsulent
** Oulie Ulla Nørgaard Bibliotekar/Vevansvarlig
Refstie Espen Økonomileder Siviløkonom
Rømming Trude Christin Sekretær
Strømmen Anne-Lise Personalkonsulent Økonom
Vinsrygg Vivill Kommunikasjonsrådgiver Statsviter
**Voll Nils Gaute IT-konsulent og forsker Matematiker
Wormnes Are Redaktør, tidsskriftet Samferdsel Journalist
** Ystehede Nina Administrasjonssjef Siviløkonom
*Østlie Gro Økonomi- og administrasjonssjef Siviløkonom

Avdeling for mobilitet og organisering
Aarhaug Jørgen Forsker II Samfunnsøkonom
Christiansen Petter Forsker II Statsviter
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
*Hagen Oddrun Helen Forsker Planlegger
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 Forskningsleder Sosiolog
*Knapskog Marianne Forsker Planlegger
Krogstad Julie Runde Forsker II Statsviter
Landa-Mata Iratxe Forsker Samfunnsviter
Langeland Ove Forskningsleder Sosiolog og statsviter
Longva Frode Avdelingsleder Sosiolog
*Nielsen Anja Fleten Forsker Geograf
Nordbakke Susanne Forsker II Sosiolog
Olsen Silvia J. Konstituert Forskningsleder Statsviter
Ramjerdi Farideh Forsker I Sivilingeniør
Skartland Eva-Gurine Forsker Planlegger
Skollerud Kåre H. Forsker Sosiolog
Tennøy Aud Forskningsleder Sivilingeniør
Tønnesen Anders Forsker II Samfunnsgeograf
Uteng Tanu Priya Forsker II Sivilingeniør
Øksenholt Kjersti Visnes Forsker Geograf

Avdeling for sikkerhet og miljø
Amundsen Astrid Helene Forsker II Geograf
Assum Terje Forsker I Sosiolog
Bjørnskau Torkel Konstituert avdelingsleder Statsviter
*Ciccone Alice Forsker Samfunnsøkonom
De_Jong Tineke Forsker Arkitekt
Elvebakk Beate Forsker II Filosof
Elvik Rune Forsker I Statsviter
Figenbaum Erik Forskningsleder Sivilingeniør
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Fyhri Aslak Forsker I Miljøpsykolog
Hagman Rolf Forsker II Sivilingeniør
Hesjevoll Ingeborg Storesund Forsker Psykolog
Høye Alena Forskningsleder Dr i samfunnsvitenskap
Ingebrigtsen Rikke Forsker Statistiker
Klæboe Ronny Forsker I 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 Konstituert Forskningsleder Sosiolog
Phillips Ross Owen Forskningsleder Psykolog
*Ranestad Karen Forsker Psykolog
Sagberg Fridulv Forsker I Psykolog
Sundfør Hanne Beate Forsker Samfunnsviter
Sørensen Michael Wøhlk Jæger Avdelingsleder Sivilingeniør
Vaa Truls Forsker I Psykolog
Veisten Knut Forsker I Samfunnsøkonom
Weber Christian Forsker II Fysiker

Avdeling for økonomi og logistikk
Andersen Jardar Forskningsleder Sivilingeniør
Caspersen Elise Forsker Samfunnsøkonom
Eidhammer Olav Forsker II Samfunnsøkonom
Flügel Stefan Forsker II Samfunnsøkonom
*Fossheim Karin Forsker Statsviter
Fridstrøm Lasse Forsker I Siviløkonom
Grue Berit Forsker Ingeniør
Halse Askill Harkjerr Forsker II Samfunnsøkonom
Hansen Wiljar Forsker Samfunnsøkonom
*Haukås Kjetil Forsker Samfunnsøkonom
Hovi Inger Beate Forskningsleder Samfunnsøkonom
Hulleberg Nina Forsker Matematiker
Johansen Bjørn Gjerde Forsker Samfunnsøkonom
Johansen Kjell Werner Assisterende direktør Samfunnsøkonom
*Jordbakke Guri Natalie Forsker 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 Forsker Miljø økonom
Rødseth Kenneth Løvold Forsker II Samfunnsøkonom
Steinsland Christian Forsker II Sivilingeniør
Strand Arvid Forsker I Sivilingeniør
Thune-Larsen Harald Forskningsleder Samfunnsøkonom
Wangsness Paal Brevik Forsker Samfunnsøkonom
*Ævarsson Grétar Forsker Trafikkingeniør og informatiker
*Ørving Tale Juniorforsker Siviløkonom
Østli Vegard Forsker Samfunnsøkonom

* ansatt 2016 12
** sluttet 2016 4
Antall ansatte pr 31.12.2016 101
Antall forskere i 2016 86
Antall forskere med doktorgrad i 2016 35

            Økonom 33

            Statsviter  8  

            Sosiolog  12  

            Samfunnsviter  3  

            Psykolog  7  

            Ingeniør  16

            Geograf 5  

            Andre  11  
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