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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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I 2013 presenterte FNs klimapanel (IPCC) de første 
resultatene fra sin femte hovedrapport. Konklusjonen 
er klar - «it is extremely likely that human influence has 
been the dominant cause of the observed warming since 
the mid-20th century”1. I 2013 ble også en ny Nasjonal 
transportplan presentert for perioden 2014 – 2023. 
Planen innebærer en satsning på transportinfrastruktur 
med 60 milliarder kroner per år. Det er en økning i ram-
men med over 60 prosent. Norge fikk også en ny regje-
ring i 2013. I samarbeidsplattformen løftes samferdsel 
fram som et viktig område med ideer om blant annet 
opprettelse av infrastrukturfond, veiselskap, reforme-
ring av jernbanesektoren og design av motorveier for 
hastigheter på 130 km/t. Fokuset gjenspeiler trans-
portsystemets store betydning. Nesten alle nordmenn 
benytter seg av transport daglig på vei til skole, arbeid, 
butikken eller på ferie. TØI har i 2013 hatt oppdrag med 
å framskaffe kunnskapsgrunnlag på de fleste områder 
innen samferdselssektoren. 

Ny direktør
Gunnar Lindberg ble ansatt som ny direktør ved TØI 1. 
april 2013. Lindberg er 52 år og kom fra stillingen som 
forskningssjef ved Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) i Sverige hvor han ledet instituttets trans-
portøkonomiske enhet i Stockholm og forskningsavde-

1 IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 
2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

lingen Samhälle, Miljöoch Transporter. Han er utdannet 
samfunnsøkonom og har en doktorgrad i økonomi fra 
Örebro universitet.

Lindberg overtok etter Lasse Fridstrøm som fortsetter på 
instituttet som forsker og leder av forskningsprosjektet 
TEMPO etter åtte år som instituttsjef. 

Visjon
Transportøkonomisk institutt (TØI) er en stiftelse. Virk-
somhetsidéen er å utvikle og formidle kunnskap om 
samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anven-
delse. Instituttet har i 2013 jobbet videre med strategien 
og formulert følgende visjon: Med glede og samarbeid 
skaper vi kunnskap om bærekraftig transport i Norge og 
internasjonalt. 

Setningen inneholder seks sentrale begreper: Glede 
signaliserer at TØI legger stor vekt på arbeidsmiljøet, 
samarbeid vektlegger betydningen av tett kontakt med 
andre forskningsmiljøer, oppdragsgivere og bruker 
av forskning;  kunnskap er grunnlag for gode politiske 
beslutninger, skaper understreker at vi skal ha fokus på 
innovasjon, bærekraftig transport inkluderer både øko-
nomi, sosiale aspekter og miljø, Norge og internasjonalt 
betyr at vi skal betjene norske brukere samtidig som vi 
har en ambisjon om at forskningen vår skal ha relevans 
og bli brukt også utenfor landets grenser. 

Rammebetingelser
Det koster både tid og penger å skape ny kunnskap. 
Innen forskningen arbeider vi blant annet med utfordrin-
ger som vi ser for oss i 2025. Dette krever en langsiktig 
finansiering fra kilder med en genuin interesse for ny 
kunnskap. Vi konstaterer med glede at Norges fors-
kningsråd i 2013 presenterte et nytt kunnskapsgrunn-
lag med tittelen «Ingen vei utenom» for å styrke norsk 
transportforskning. Videre har Forskningsrådet lagt fram 
et forslag om et nytt stort forskningsprogram – «Trans-
port2025». 

Årsberetning 2013

Direktør Gunnar Lindberg
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Innen EU er allerede transportforskning et av de vik-
tigste områdene med over 20 prosent av budsjettet 
for samfunnsutfordringer i Horizon2020. TØIs faglige 
kompetanse er etterspurt i Europa. Gjennom et aktivt 
arbeid som startet før sommeren 2013, koordinerer vi 
søknadsarbeidet i flere sterke konsortier og er med i 
utarbeidelsen av et 10-talls søknader som skal sendes 
EU i begynnelsen av 2014.

Vitenskapelig rapportering, formidling 
og brukerkontakt 
Kunnskapen blir mer og mer global. I tillegg til inter-
nasjonalt prosjektsamarbeid deltar TØI internasjonalt 
gjennom vitenskapelig publisering, og presentasjoner på 
internasjonale konferanser og deltakelse i internasjonale 
organisasjoner og komiteer. En tredjedel av TØIs ansatte 
har redaktør- og refereeverv i fagtidsskrifter. På denne 
måten deler vi den kunnskapen vi skaper og holder oss 
oppdatert på de siste vitenskapelige resultatene. Samti-
dig 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 og som holder interna-
sjonalt faglig standard. Forskerne ved instituttet har også 
vært aktive allmennformidlere i 2013 ved å holde ca. 210 
foredrag for brukermiljøene.

TØI-rapporter på internett
TØI-rapportene er en velkjent rapportserie innen 
transportforskningen og mange av instituttets oppdrag 
rapporteres gjennom slike rapporter. I tillegg kommer 
publikasjoner fra EU-prosjekter og andre samarbeids-
prosjekter. Instituttets rapporter og resultater er gratis 
tilgjengelige for alle interesserte på våre nettsider www.
toi.no. Rapportene omtales som hovedregel på hjem-
mesiden med en liten artikkel og legges ut i fulltekst 
sammen med annet fagstoff, lenker til medieomtale av 
instituttets forskning etc.  Nettstedet brukes aktivt av 
journalister, studenter og fagfolk. TØI bruker også Inter-
nett for publisering av Trafikksikkerhetshåndboken og 
oppslagsverket Tiltakskatalog.no.

Eksponering i mediene
TØI registrerer gjennom overvåkningstjenesten Retriever 
løpende hvor ofte instituttet er nevnt i mediene og insti-
tuttet har en meget høy eksponering sammenliknet med 
andre forskningsinstitutter. Instituttet eller instituttets 
forskere var referert i omkring 2800 artikler i 2013. Dette 
er like mange oppslag som i 2011, men litt færre enn i 
2012. Oppslagene fordeler seg med ca. 1000 artikler i 
papiraviser og resten på internett. Eksponering gjennom 
radio og TV registreres ikke gjennom Retriever, men er 
også betydelig. 

Samferdsel
Tidsskriftet Samferdsel er et viktig medium for å for-
midle forskningsresultater til brukerne, så vel fra TØI 
som fra andre forskningsinstitusjoner. Bladet trykker 
fagartikler basert på forskning og utredninger, bringer 
debatt om aktuelle temaer og holder leserne oppdatert 
med aktuelt småstoff fra samferdselssektoren. Bladet 
er en viktig kommunikasjonskanal mellom forskning og 
forvaltning og bidrar i betydelig grad til at forskningen 
blir formidlet til brukermiljøene. 

Som andre tidsskrifter merker også Samferdsel utfordrin-
gen med gradvis nedgang i opplaget. I 2013 ble det laget 
en strategi som blant annet innebærer mer satsing på 
Internett ved at hele bladet vil bli tilgjengelig på internett. 

Tabell 1: Faglig utvikling

2013 2012

Artikler i internasjonale og norske tidsskrifter med 
fagfellevurdering2

33 32

Bidrag til konferanserapporter (presentasjoner)
13 

(61)
16 (55)

Andel ansatte med doktorgrad KPI) 43 % 38 %

Avlagte doktorgrader KPI) 2 2 

Antall TØI rapporter KPI) 44 60

TØI i media KPI) 2800 3100

Artikler i Samferdsel3 KPI) 49 52

KPI) Inngår i nye KPI fra 2014 for faglig virksomhet

2 Som rapportert til CRISTIN

3 Samferdsel og andre fagtidsskrifter

http://www.toi.no
http://www.toi.no
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Faglig virksomhet

Kunnskapsgrunnlag for NTP 2014-2023
Nasjonal transportplan 2014-2023 ble lagt fram av 
Regjeringen i 2013. Instituttet har hatt mange oppdrag 
for NTP-sekretariatet og TØIs forskning er en viktig del 
av kunnskapsgrunnlaget som planen bygger på. Ikke 
mindre enn 18 ulike TØI-rapporter er referert til i planen, 
enkelte av dem inntil fem ganger. Dette viser at institut-
tets forskning er relevant som grunnlag for å meisle ut 
framtidens transportpolitikk. 

Et annet eksempel på at TØIs forskning er etterspurt, 
er Trafikksikkerhetshåndboken som i 2013 ble utgitt i ny 
utgave på spansk. Dette er et nytt bevis på at boken er på 
høyden internasjonalt og et viktig verktøy i trafikksikker-
hetsarbeidet. 

Bedre sjåfører og saktere kjøring
TØI har i 2013 gjennomført evaluering av ulike trafikksik-
kerhetstiltak. En før-etter undersøkelse i forbindelse 
med innføring av ny læreplan for førerkort klasse B 
(personbil) i 2005, viser at unge bilførere med nytt fører-
kort i 2011-2012 hadde vesentlig mer positive holdninger 
til trafikksikkerhet, bedre kjøreatferd og lavere ulyk-
kesrisiko de første månedene etter førerprøven, enn 
tilsvarende førere som fikk førerkort i 2004. (TØI-rapport 
1287/2013).

Statens vegvesen gjennomførte i perioden 2008 til 2012 
fartskampanjen «Hvilken side av fartsgrensen er du på?» 
Bilførernes holdninger til fartsovertredelser har bedret 

seg betydelig i perioden. Mens det i 2008 var 38 prosent i 
aldersgruppen 25-40 år som svarte at de ofte overskrider 
fartsgrensen med 5-10 km/t i 80-sonen, var det kun 26 
prosent som svarte det samme i 2012. Gjennomsnitts-
farten på veier med fartsgrense 80 km/t har også gått litt 
ned (TØI-rapport 1278).

Begge trafikksikkerhetstiltakene ble gjennomført sam-
tidig over hele landet. Det har derfor ikke vært mulig å 
etablere noen kontrollgruppe i forbindelse med før-etter 
undersøkelsene. Det er derfor usikkert i hvilken grad 
endringene som er målt kan tilskrives tiltakene, eller om 
det er andre faktorer som har virket inn. 

Avgiftsomlegging kan redusere CO2-utslippene
Ved å legge om engangsavgiften kan man nå Stortingets 
mål om å redusere det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra 
nye biler i 2020 til 85g/km.

Utslippet må reduseres med 35 prosent fra dagens nivå. 
Dette kan skje ved at etterspørselen styres mot biler med 
lavere utslipp og at elbiler eller ladbare hybridbiler utgjør 
en forholdsvis stor andel av nybilsalget i 2020. En etap-
pevis innføring av avgiftsendringen, der myndighetene 
venter med deler av avgiftsomleggingen til det foreligger 
et økt antall miljøvennlige kjøpsalternativer, vil redusere 
ulempen ved å velge miljøvennlig og holde ekstrakost-
nadene for bilkjøpere og forhandlere nede (TØI-rapport 
1264). 

Ferske bilførere har bedre 
holdninger enn tidligere. 

En overgang til flere el-
biler og ladbare hybridbi-
ler vil bidra til å redusere 
CO2-utslippene. 



7

Økt vrakpant har dårlig klimaeffekt
En midlertidig økning av vrakpremien på personbiler vil 
sannsynligvis føre til en liten økning i globalt CO2-utslipp 
om man betrakter bilholdet i et livsløpsperspektiv. En 
vrakpremie på personbiler på for eksempel ti tusen kro-
ner vil føre til en betydelig foryngelse av bilparken, men 
likevel ikke bidra til å redusere klimagass utslippene.

Vrakpremieordningen vil bare gi en midlertidig forbe-
dring i bilparkens gjennom snittlige CO2-utslipp. Det gjen-
nomsnittlige utslippet fra personbiler vil i noen få år bli 
to til fire gram lavere pr km enn det ellers ville ha vært 
(TØI-rapport 1292). 

Testing av Euro 6 biler
TØI har sammen med VTT i Finland testet utslippene av 
helseskadelig nitrogendioksider fra kommende genera-
sjon dieselbiler (Euro 6) på oppdrag fra Statens vegve-
sen. Disse bilene kommer på markedet i 2014 og 2015. 
Målingene tyder på at tunge kjøretøy med Euro 6 motorer 
vil slippe ut radikalt mindre NOX enn tidligere biler.  Også 
personbilene ser ut til å klare de strenge typegodkjen-
ningskravene, men forbedringene i virkelig trafikk og i 
kulde er likevel mer beskjedne enn forbedringene er for 
tunge kjøretøy. Vanlige bensinbiler og en hybridbil med 
bensinmotor viser knapt målbare utslipp av NOX (TØI-
rapport 1291/2013).

Ulønnsomme ferjeavløsningsprosjekter 
Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom 
Stavanger og Trondheim er samfunnsøkonomisk svært 
ulønnsomme. Dette gjelder kryssing av Sognefjorden, 
Storfjorden, Romsdalsfjorden og Haslafjorden. Av de tre 
andre er Rogfast lønnsom, mens Hordfast og Nordfjord 
er marginalt ulønnsomme. Lønnsomheten er beregnet 
etter metodikken som det regjeringsnedsatte Hagen-
utvalget anbefaler for nyttekostnadsvurderinger.(TØI-
rapport 1272)

Venner og familie viktigste grunn til langpendling 
Tidligere studier har vist at antallet arbeidstakere med 
lange arbeidsreiser vokser i omfang. Sosiale og fami-
liære bånd har størst betydning for at mange velger å 
langpendle framfor å bo nærmere arbeidsstedet. En 
beslutning om å flytte kan lede til et behov for langpend-
ling over kortere eller lengre perioder, men langpendling 
kan også gjøre flytting overflødig (TØI-rapport 1274). 

Flere utenlandske turister
Antall utenlandske turister som overnatter minst en natt 
i Norge økte med 60 prosent fra 2000 til 2011 som var 
det siste året TØI gjennomførte gjesteundersøkelsen på 
oppdrag fra Innovasjon Norge. 

Antallet overnattinger økte med 53 prosent i perioden. 
Det var 85 prosent vekst i ikke-kommersielle overnat-
tinger (+ 6,9 millioner overnattinger), mens veksten i 
kommersiell overnatting (hotell, camping, hyttegrend, 
leid hytte/leilighet) var på 33 prosent (+ 4,3 millioner). 
Gjesteundersøkelsens tall for kommersielle overnattin-

Mange velger å lang-
pendle for å kunne bo 
nær familien. 

En varkpantordning vil kun 
gi en midlertidig forbedring 
i bilparkens CO2-utslipp.
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ger i 2011 viser 62 prosent høyere tall enn den offisielle 
overnattingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Dette skyldes sannsynligvis at en del av det kommersi-
elle overnattingstilbudet (særlig leilighetskompleksene 
og hytteutleie) ikke fanges opp i SSBs overnattingssta-
tistikk, samt unøyaktig rapportering fra overnattingsbe-
driftene (TØI-rapport 1268). 

Tett utbygging gir lavere utslipp 
En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo 
sentrum innebærer at utslipp av klimagasser relatert 
til jobbreiser halveres sammenliknet med om arbeids-
plassene hadde vært spredt utover i hele Oslo. Også 
utslippene av NOx og NO2 halveres. Energiforbruket 
til transport reduseres med om lag 30 prosent ifølge 
beregningene. Selv om den konkrete analysen gjelder 
utbygging i Oslo sentrum, er det grunn til å tro at en tett 
utbygging også i andre knutepunkter vil ha en gunstig 
effekt på klimautslippene (TØI-rapport 1285).

Europeiske erfaringer med jernbaneorganisering 
En studie av hvordan persontransport på jernbane er 
organisert i Europa, viser at regionalt ansvar for lokal 
jernbane kan gi sterkere eierskap og insentiver til å følge 
opp kvalitet, punktlighet og kostnader. Europeiske erfa-
ringer er viktige dersom organiseringen av persontran-
sport på den norske jernbanen skal endres. Rapporten 
gir oversikt over hva vi vet og hva vi mangler kunnskap 
om når det gjelder konkurranse i persontogtrafikk, orga-
nisering av infrastruktur og transport samt betydningen 
av regionalt ansvar (TØI-rapport 1273).

TØI leder forskningssuksess
TØI er konsortieleder for det EU-finansierte prosjektet 
STRAIGHTSOL (Strategies and measures for smarter 
urban freight solutions) som tester og evaluerer nye 
løsninger for mer effektiv og miljøvennlig godstran-
sport i byer. I prosjektet gjennomfører private aktører 
demonstrasjoner av lovende tiltak, og disse evalueres 
med vekt på å finne miljøvennlige løsninger som også 
er lønnsomme for bedriftene og ønskede fra byenes 
side. Prosjektet har 17 partnere i åtte land, og demon-
strasjonene gjennomføres i byene Oslo, Brussel, Bar-
celona og Lisboa. EU-kommisjonen har trukket fram 
prosjektet som en «research success» på sine nettsider: 
http://ec.europa.eu/research/transport/projects/items/
straightsol_en.htm.

Doktorgrader 
To TØI-medarbeidere har i løpet av 2013 avlagt doktor-
grad. Yu Bai forsvarte den 15. mars sin avhandling «Reli-
ability of International Freight Trains - An explorative 
study drawing on three mainstream theories” for PhD-

Tett utbygging gir lavere 
CO2-utslipp.

Regionalt ansvar for lokal 
jernbane er vanlig i mange 
land.

TØI leder EU-prosjektet 
STRAIGHTSOL. 

http://ec.europa.eu/research/transport/projects/items/straightsol_en.htm
http://ec.europa.eu/research/transport/projects/items/straightsol_en.htm
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graden ved NTNU. Merethe Dotterud Leiren disputerte 
den 6. desember ved Universitetet i Agder - Institutt for 
statsvitenskap og ledelse med avhandlingen “Differentia-
ted European Integration. Liberalisation of Post, Public 
Transport and Ports”. 

TØI har som andre norske forskningsinstitutter en 
karrierevei for forskere gjennom et kompetansebasert 
system med ekstern evaluering fra Forsker III, til Forsker 
II og Forsker I. Instituttet legger i tillegg til rette for at 
flest mulig av forskerne skal kunne ta en doktorgrad. Ved 
utgangen av 2013 har 32 av TØIs medarbeidere avlagt 
doktorgrad. Ytterligere 8 medarbeidere er i gang med 
doktorgradsstudier.

Basisbevilgning 
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. 

Basisbevilgning i 2013 besto av 11,9 mill. kr i grunnbe-
vilgning og 6 mill. kr til strategiske instituttsatsinger 
(SIS). Dette utgjorde til sammen 18 prosent av TØIs 
brutto inntekter.

Eksternt samarbeid
Instituttet hadde i 2013 et betydelig europeisk fokus gjen-
nom prosjektforberedelser til forskingsprogrammet Horizon 
2020 og deltakelse i medlemsorganisasjonen ECTRI (Euro-
pean Conference of Transport Research Institutes) der TØI 
deltar i det forskningspolitiske samarbeidet i Europa. TØI 
medvirker også i FERSI (Forum of the European Road Safety 
Research Institutes) innen trafikksikkerhet. ECTRI og FERSI 
fungerer dessuten som arena for faglig samarbeid og kon-
sortiedannelse overfor EUs rammeprogram for forskning.

TØI er en del av CIENS (Oslo Centre for Interdisciplinary 
Environmental and Social Research - Forskningssenter 
for miljø og samfunn www.ciens.no). CIENS består av syv 
selvstendige institutt og Universitetet i Oslo. I 2013 ble 
en ny strategi besluttet der man framfor alt satser på ett 
felles tema - bærekraftig byutvikling. CIENS skal gjennom 
dette styrke den tverrfaglige forskningen og samarbeidet 
mellom natur- og samfunnsvitenskapelige miljøer.

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. 

Videre er TØI aktive i det nordiske samarbeidet gjennom 
bland annet medlemskap i forskningssentret SAFER. 
I tillegg til Chalmers universitet består det av Väg- og 
transportforskningsinstitutet (VTI), TØI og et stort antall 
svenske industripartnere. Målet er å utvikle tverrfag-
lig kunnskap om samspillet mellom trafikanter, veg og 
kjøretøy med sikte på bedre trafikksikkerhet. 

Arbeidsmiljø, likestilling og ulykker 
TØI hadde ingen hendelser med personskade i 2013. Insti-
tuttet har ikke aktivitet som forurenser det ytre miljøet. 
Instituttet hadde 86 ansatte ved utgangen av 2013. Sykefra-
været i 2013 var totalt på 3,8 %, mot 3,2 % i 2012. Langtids-
sykefraværet utgjorde 2,5 % i 2013, mot 1,5 % i 2012.

Instituttet har god balanse mellom kjønnene på alle 
områder og nivå. Forsknings lederne bestod av fire 
kvinner og fire menn, og mer enn 1/3 av forskerne var 
kvinner i 2013. Etter styrets vurdering foreligger det ikke 
grunn til å iverksette spesielle tiltak med tanke på å fore-
bygge diskriminering.

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.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


10

 Økonomi, oppdragsinngang og kapasitet 

Figur: Viktigste oppdragsgivere 2013. 
Prosjektinntekter.
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Den samlede omsetningen i 2013 var på 96,7 mill. kr. 
Årsresultatet for 2013 ble et underskudd på 1,5 mill. 
kr, mens overskuddet i 2012 var 1,7 mill. kr. Instituttets 
driftsunderskudd for 2013 ble 2,9 mill. kr.

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 § 3-3bekreftes det at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede. Stiftelsen er i sunn økonomisk 
og finansiell stilling og har en egenkapitalandel på 61 %. 
Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold som 
påvirker instituttets finansielle situasjon etter regnska-
pets avslutning. 

Det ble utført 58,7 forskerårsverk ved instituttet i 2013. 
TØI legger vekt på aktiv rekruttering for å opprettholde 
og fornye kompetansen.

Instituttet fikk i 2013 nye prosjekter for 111 mill. kr. Fors-

kningsrådet og ulike forskningsfond stod for 35 prosent 
av dette, inkludert basisfinansieringen på 17,9 mill. kr. 
Vegdirektoratet var den største oppdragsgiveren i 2013 
og stod for 21 prosent av prosjektinngangen. Interna-
sjonal aktivitet, hovedsakelig EU-prosjekter, utgjorde 9 
prosent. Instituttet har en sunn prosjektøkonomi og har 
kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot den faglige og 
administrative prosjektstyringen. Styret ser positivt på 
instituttets framtidige økonomiske og faglige muligheter.

Organisering og daglig ledelse 
Gunnar Lindberg er direktør for TØI og overtok etter 
Lasse Fridstrøm 1. april 2013. Administrasjonsavdelin-
gen, som ivaretar økonomistyring, personalpolitikk og de 
øvrige administrative funksjonene ved instituttet, er blitt 
ledet av administrasjonssjef Nina Ystehede. Stedfortre-
dende direktør Kjell Werner Johansen har ledet Avdeling 
for økonomi og logistikk. Michael Sørensen har ledet 
Avdeling for sikkerhet og miljø, og Frode Longva har 
ledet Avdeling for mobilitet og organisering. Kommuni-
kasjonsleder har vært Harald Aas.
Instituttets årsrapport for 2013 er tilgjengelig på TØIs 
hjemmeside www.toi.no.

Styret 
TØIs styre har i 2013 hatt 5 møter. Styret har hatt føl-
gende sammensetning: 

• Direktør Sigurd Larsen (styrets leder)
• Førsteamanuensis Harald M. Hjelle (nestleder)
• Direktør Jan Audun Larsen
• Avdelningschef Pontus Matstoms 
• Professor Jane Summerton 
• Kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke 
• Forskningsleder Ronny Klæboe (ansattes representant)
• Forsker Tom Erik Julsrud (ansattes representant)

Styret og ledelsen ved TØI takker alle medarbeiderne for 
arbeidsinnsatsen i 2013 og den positive atmosfæren som 
alle ansatte har medvirket til.  Året har vært utfordrende 
med en for liten prosjektportefølje, men gjennom kreativt 
og kompetent søknadsarbeid og en effektiv administra-

http://www.toi.no
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sjon, går instituttet inn i 2014 med gode framtidsutsikter. 
Transportsektoren i Norge og internasjonalt har utfor-
dringer framover som krever et godt kunnskapsgrunn-
lag. Takket være medarbeidernes samlete kompetanse 
har TØI de beste forutsetninger for å kunne skape den 
forskningen som samfunnet trenger i årene som kommer.

Oslo, 12. mars 2014

Styreleder  
Sigurd Larsen
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Regnskap 
og økonomi

Resultatregnskap pr 31.12.2013

Driftsinntekter Note 2013 2012

Driftsinntekter 1,3  96 698 728  89 456 527 

Netto driftsinntekter  96 698 728  89 456 527 

Direkte prosjektutlegg  17 421 848  11 025 086 

Netto driftsinntekter  79 276 879  78 431 441 

Driftskostnader

Personalkostnader 2,9  67 905 768  63 721 178 

Andre driftskostnader 3  13 403 526  13 844 274 

Ordinære avskrivninger 4  878 106  1 143 053 

Sum driftskostnader  82 187 399  78 708 505 

Driftsresultat  -2 910 520  -277 064 

Finansposter

Finansinntekter 5  1 436 154  2 197 812 

Finanskostnader 5  55 615  145 933 

Netto finansposter  1 380 539  2 051 879 

Resultat før skatt  -1 529 981  1 774 815 

Skattekostnad 11  52 978  85 143 

Årsresultat  -1 477 003  1 689 672 

Årsresultatet på minus kr 1 477 003 tilføres annen egenkapital.

Balanse pr 31.12.2013

Eiendeler Note 2013 2012

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Utstyr og inventar 4  3 109 913  3 378 300 

Sum varige driftsmidler  3 109 913  3 378 300 

Finansielle anleggsmidler

CIENS Eiendom 7  21 969 592  21 969 592 

Andre aksjer 7  71 850  71 850 

Overfinansiering 
pensjonsforpliktelse 9  16 077 230  15 498 867 

Sum finansielle 
anleggsmidler  38 118 672  37 540 309 

Sum anleggsmidler 41 228 585 40 918 609

Omløpsmidler

Prosjekter i arbeid 6  11 204 284  8 947 220 

Kontanter, bank, korts.fordr.

Kundefordringer 6  4 548 566  3 805 183 

Andre kortsiktige 
fordringer  1 282 157  1 188 783 

Plasserte midler 8  15 116 898  19 980 701 

Bank 8  24 033 773  26 157 006 

Sum kontanter, bank, 
korts.fordr.  44 981 393  51 131 674 

Sum omløpsmidler  56 185 677  60 078 894 

Sum eiendeler  97 414 262  100 997 503 
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Kontantstrømoppstilling

Kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter

2013 2012

Resultat  -1 477 003  1 689 672 

Avskrivninger  878 106  1 143 053 

Endring pensjon  -678 098  -3 121 391 

Endring andre avsetninger  -215 774  144 402 

Endringer i prosjekter, kundefordringer 

og lev.gjeld  -3 037 419  -738 457 

Endring i andre tidsavgrensningsposter  -1 998 130  -3 964 624 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter  -6 528 317  -4 847 346 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kjøp av anleggsmidler  -609 719  -254 238 

Netto kontantstrøm fra 

investeringsaktiviteter

 -609 719  -254 238 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Endring langsiktige fordringer  151 000  -41 000 

Netto kontantstrøm fra  

finansieringsaktiviteter

 151 000  -41 000 

Netto endring i likviditet  -6 987 037  -5 142 583 

Kontanter, bank og plasserte midler 1.1.  46 137 708  51 280 291 

Kontanter, bank og plasserte midler 31.12.  39 150 671  46 137 708 

Netto endring  -6 987 037  -5 142 583 

Balanse fortsetter fra forrige side

Egenkapital og gjeld Note 2013 2012

Egenkapital

Grunnkapital  30 000 000  30 000 000 

Annen egenkapital 10  29 515 163  30 992 166 

Sum egenkapital  59 515 163  60 992 166 

Gjeld, avsetning

Pensjonsforpliktelser AFP 9  254 009  353 744 

Sum langsiktig gjeld og 
forpliktelser  254 009  353 744 

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld  2 661 755  2 670 127 

Forskudd fra oppdragsgivere  19 284 872  20 904 699 

Påløpt lønn vedr flexitid, 
ferie mv  8 768 346  8 279 808 

Skyldig arbeidsgiveravgift, 
skatter  6 896 585  6 984 438 

Annen kortsiktig gjeld  33 534  812 521 

Sum kortsiktig gjeld  37 645 091  39 651 594 

Sum gjeld  37 899 100  40 005 338 

Sum egenkapital og gjeld  97 414 262  100 997 503 

Oslo, 12. mars 2014
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Noter til 
regnskapet 2013

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 anleggs-

midler.  Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 

som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløps-

midler. De utestående fordringer for EU-prosjekter er av forsiktighets-

grunner 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. Lang-

siktig 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 etablerings-

tidspunktet. 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. Avskriv-

ningene 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. For-

skudd, 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 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 

eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 

skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. 

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 1 Driftsinntekter

2013 2012

Grunnbevilgning fra NFR 11 931 000 12 053 000

Strategiske Instituttsatsninger (SIS) fra NFR 5 955 000 5 555 000

Prosjektinntekter 71 451 108 64 163 235

Prosjektinntekter utland 6 197 378 6 440 756

Tidsskriftet Samferdsel 1 028 451 1 150 165

Andre inntekter 135 791 94 370

Sum driftsinntekter 96 698 728 89 456 527

Note 2 Lønnskostnader

2013 2012

Lønn 50 424 198 47 437 351

Arbeidsgiveravgift 8 419 219 8 106 010

Pensjonskostnader 6 486 346 5 151 684

Andre ytelser 1 592 455 1 911 973

Lønn, honorar ikke ansatte 983 548 1 114 160

Sum 67 905 768 63 721 178

Antall årsverk pr 31.12 73 73

Følgende poster inngår i lønnskostnaden:

Styret 262 000 249 000

Instituttsjef/Direktør 939 871 1 017 151

Pensjonspremie for instituttsjef/direktør 143 297 140 856

Revisor:
Revisjonshonorar for 2013 er kr 87.000 ekskl. mva.
Bistand likningspapirer mv for 2013 er kr 12.000 ekskl. mva.
Revisjonshonorar for 2013 knyttet til prosjektrevisjon utgjør kr 18.100 ekskl. mva. 
Annen bistand fra revisor for 2013 kr 7.000 ekskl. mva.
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Note 3 Samferdsel

2013 2012

Salg av abonnementer 753 569 864 941

Salg av annonser o a 24 882 35 224

Bidrag fra Samferdselsdepartementet 250 000 250 000 

Sum inntekter 1 028 451 1 150 165

Honorar 250 761 258 714

Produksjon og utsendelse 660 600 653 941

Sum kostnader 911 361 912 654

Dekningsbidrag 117 090 237 511

TØI dekker kostnader til redaktør, sekretær og lokaler med mer.

Note 4 Varige driftsmidler

Verdi pr 
01.01.2013

Tilgang Salg 
drifts-

middel

Ordinære 
avskriv-

ninger

Verdi pr 
31.12.2013

Inventar/
Innredning

2 768 683 34 375 -412 939 2 390 119

IT.utstyr 609 617 575 344 -465 167 719 794

Sum 3 378 300 609 719 - -878 106 3 109 913

IT-utstyr Utstyr Inventar Innredning Bygget

Avskrivningstid 3 år 5 år 8 år 10 år 100 år 

Note 5 Finansinntekter/-kostnader

Finansinntekter omfatter renteinntekter på plassering i bank, fonds, 

kursgevinst, valutagevinst og lån til ansatte. Finanskostnader utgjør 

rente kostnader, valutatap og kurstap på plasserte midler i aksjer og 

fond.  

Finansinntekter 2013 2012

Renteinntekter 143 620 368 100

Agiogevinst 312 460 31 772

Kursgevinst fond 980 074 1 797 940

Sum finansinntekter 1 436 154 2 197 812

Finanskostnader

Annen rentekostnad 2 770 3 869

Disagio 52 845 142 064

Tap på aksjer

Sum finanskostnader 55 615 145 933

Sum finansposter 1 380 539 2 051 879

Note 6 Prosjekter i arbeid og kundefordringer

Pr. 31.12.13 omfatter denne posten:

Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid 11 854 284

Mulig tap på nasjonale og internasjonale prosjekt -650 000 

Sum 11 204 284

Prosjekter i arbeid er vurdert til salgspris fratrukket en avsetning på  

kr 650.000 for å møte mulige tap.

Pr. 31.12.13 omfatter denne posten:

Kundefordringer

Kundefordringer 4 598 566

Mulig tap på kundefordringer -50 000 

Sum 4 548 566

Instituttet har gjort en generell delkrederavsetning på kr 50 000 til 

 dekning av uforutsette tap på utestående fordringer.
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Note 7 Eiendeler CIENS Eiendom KS/AS

Anleggsmidler Eier-andel Selskapskapital Andel  
ordinær kapital

Andel  
aksjekapital

Betalt overkurs Ikke innkalt  
selskapskapital

Bokført verdi

Ciens Eiendom KS 23,98 % 45 366 000 18 757 752 9 844 309 -7 878 256 20 723 805

Ciens Eiendom AS 26,63 % 7 520 000 27 700 1 218 087 1 245 787 

Miljøforsknings senteret AS 42 850 42 850 

Ciens AS 15 000 15 000 

Instidata AS 14 000 14 000 

Sum 52 886 000 18 829 602 27 700 11 062 396 -7 878 256 22 041 442

TØI har en gjensidig bindende fremleieavtale med Forskningsparken AS 

som utleier, fra 01.10.2006 til 30.09.2021. Utleier har rett til å forlenge 

sin leieavtale med huseier, CIENS Eiendom ANS. Dersom utleier 

forlenger sin avtale med huseier, har TØI tilsvarende rett til å forlenge 

leieforholdet.

TØIs eierandel i Miljøforskningssenteret er 12,9 %. Det er inngått 

garantiavtale mellom aksjonærene i selskapet om fordeling av økono-

misk ansvar for det tilfelle hvor kostnadsoverskridelser i forbindelse 

med ferdigstillelsen av CIENS-bygget overstiger opprinnelig kalkyle. 

Ansvaret er fordelt proratarisk i henhold til eierbrøk.

Note 8 Bank, plasseringer

Av innskudd i bank pr 31.12.13, er kr 2 837 984 bundne midler avsatt til 

skattetrekk.

TØI har i løpet av driftsåret hatt plasseringer i aksjefond utland, hedge-

fond, pengemarkedsfond og obligasjoner. Plasserte midler er vurdert til 

markedsverdi pr 31.12.13.

Plasserte midler Ansk. kost 
pr. 01.01.13 

Bokført verdi 
01.01.13 

Anskaffelse 2013  Årets gevinst/
utbytte/tap 

Avgang gjennom 
året

Balanseført inkl. 
utbytte/renter

Hedgefond 4 500 000 5 239 677 308 828 5 548 505 -

Storebrand fondene AS 8 360 000 8 818 472 4 500 000 372 848 4 500 375 9 190 945

Norske obligasjoner 6 240 000 5 640 981 3 000 000 284 972 3 000 000 5 925 953

DNB obligasjoner 279 126 281 571 15 871 297 442 -

Sum 19 379 126 19 980 701 7 500 000 982 519 13 346 323 15 116 898
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Note 9 Pensjonsforpliktelser

TØI har pensjonsordninger som pr 31.12.13 omfatter i alt 85 yrkesaktive 

og 20 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. 

Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved 

oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Insti-

tuttets pensjonsordning tilsvarer minimumskravene i forhold til det som 

tilsvarer OTP. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsopp-

bygging organisert i DnB AS. De økonomiske forutsetningene er i tråd 

med Regnskapsstiftelsens anbefalinger (NRS).

Pensjonsordning

Beløp i hele NOK 2013 2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 081 146 3 823 216

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 3 122 164 2 535 514

Administrasjonskostnader 621 612 588 216

Avkastning på pensjonsmidler -2 939 397 -2 763 503

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 1 205 420 903 776

Periodisert arbeidsgiveravgift 688 859 589 865

Netto pensjonskostnad 6 779 803 5 677 084

Økonomiske forutsetninger for beregningene 
av pensjonskostnaden

2013 2012

Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,10 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 %

Årlig forventet G-regulering 3,25 % 3,25 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,20 % 0,10 %

Pensjonsforpliktelsen 2013 2012

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) 88 801 239 75 363 604

Pensjonsmidler til markedsverdi 80 378 705 71 597 652

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA -8 422 533 -3 765 951

Arbeidsgiveravgift -1 187 577 -530 999

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA -9 610 110 -4 296 951

Ikke resultatført virkning av estimatavvik 25 687 340 19 795 817

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA 16 077 230 15 498 867

AFP

Beløp i hele NOK 2013 2012

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 13 599 17 710

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 66 013 51 488

Periodisert arbeidsgiveravgift 1 918 2 497

Netto pensjonskostnad 81 530 71 695

Økonomiske forutsetninger for beregningene 
av pensjonskostnaden

2013 2012

Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 2,50 % 2,50 %

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2013 31.12.2012

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) 119 168 403 225

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA -119 168 -403 225

Arbeidsgiveravgift -16 803 -56 855

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA -135 971 -460 080

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -118 039 106 336

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA -254 009 -353 744

Note 10 Endring i egenkapital 2013

EK pr 01.01 Årets resultat EK pr 31.12

Grunnkapital 30 000 000 30 000 000 

Annen egenkapital 30 992 166 -1 477 003 29 515 163

Sum 60 992 166 -1 477 003 59 515 163

Note 11 Skatt

Regelverket for beregning av skattepliktig resultat for TØI er ikke klarlagt 

pr 31.12.13, men TØI har et fremførbart underskudd som medfører at 

instituttet ikke kommer i skatteposisjon. TØI hadde for regnskapsåret 

2012 blitt beregnet en skattekostnad på kr 85 143. I 2013 ble kr 52 978 

refundert. Dette skyldes at instituttet ikke skal betale skatt av formue, og 

instituttet har derfor blitt refundert skatt fra tidligere år.
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Direktør
**Lindberg Gunnar Samfunnsøkonom

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 Regnskapskonsulent

Oulie Ulla Nørgaard Bibliotekleder/Vevansvarlig

Refstie Espen Økonomileder Siviløkonom

Rømming Trude Christin Sekretær

Strømmen Anne-Lise Personalkonsulent

Voll Nils Gaute IT-konsulent og forsker Matematiker

Wettergreen Unni Sekretærleder

Wormnes Are Redaktør, tidsskriftet 
Samferdsel

Journalist

Ystehede Nina Administrasjonssjef Siviløkonom

Avdeling for mobilitet og organisering
Aarhaug Jørgen Forsker II Samfunnsøkonom

Christiansen Petter Forsker Statsviter

Denstadli Jon Martin Forsker I Siviløkonom hae

Dybedal Petter Forsker II Samfunnsøkonom

Engebretsen Øystein Forsker II Samfunnsgeograf

Farstad Eivind Forsker II Siviløkonom

Fearnley Nils Forsker II Transportøkonom

**Førsund Finn Forsker I Professor 

Hanssen Jan Usterud Forsker II Sivilingeniør

Haukeland Jan Vidar Forsker I Sosiolog

Hjorthol Randi Forskningsleder Sosiolog

Jacobsen Jens Kristian Steen Forsker I Sosiolog

Julsrud Tom Erik Forsker II Sosiolog

Krogstad Julie Runde Forsker Statsviter

**Langeland Ove Forskningsleder Sosiolog og statsviter

Leiren Merethe Dotterud Forsker II Statsviter

Longva Frode Avdelingsleder Sosiolog

Land-Mata Iratxe Forskningsassistent Bachelor degree in Turisme

Næss Petter Forsker I Arkitekt

Olsen Silvia J. Forsker Statsviter

Ramjerdi Farideh Forsker I Sivilingeniør

Skollerud Kåre H. Forsker Sosiolog

Strand Arvid Forsker I Sivilingeniør

Tennøy Aud Forskningsleder Sivilingeniør

*Thrane Christer Forsker I Professor i reiseliv

Vågane Liva Forsker II Samfunnsgeograf

Øksenholt Kjersti Visnes Forsker Geograf

Avdeling for sikkerhet og miljø
Akhtar Muhammad Juned Forsker Sivilingeniør

Amundsen Astrid Helene Forsker II Geograf

Assum Terje Forsker I Sosiolog

Bjørnskau Torkel Forskningsleder Statsviter

Elvebakk Beate Forsker II Filosof

Elvik Rune Forskningsleder Statsviter

Figenbaum Erik Forsker II Sivilingeniør

Fyhri Aslak Forsker I Miljøpsykolog

Hagman Rolf Forsker II Sivilingeniør

Høye Alena Forsker II Dr i samfunnsvitenskap

Klæboe Ronny Forskningsleder Psykolog

Kolbenstvedt Marika Forsker I Sosiolog

Meyer Sunniva Frislid Forsker Statsviter

Nenseth Vibeke Forsker II Sosiolog

Nordbakke Susanne Forsker II Sosiolog

Nævestad Tor-Olav Forsker II Sosiolog

Phillips Ross Owen Forsker II Psykolog

Sagberg Fridulv Forsker I Psykolog

Sørensen Michael Wøhlk Jæger Avdelingsleder Sivilingeniør

Tønnesen Anders Forsker Samfunnsgeograf

*Ulleberg Pål Forsker II Psykolog

Vaa Truls Forsker I Psykolog

Veisten Knut Forsker I Samfunnsøkonom

Avdeling for økonomi og logistikk
Andersen Jardar Forsker II Sivilingeniør

Bai Yu Forsker Siviløkonom

**Caspersen Elise Juniorforsker Samfunnsøkonom

Eidhammer Olav Forsker Samfunnsøkonom

Eriksen Knut Sandberg Forsker II Samfunnsøkonom

Flügel Stefan Forsker Samfunnsøkonom

Fridstrøm Lasse Forsker I Siviløkonom

Grue Berit Forsker Ingeniør

Halse Askill Harkjerr Forsker Samfunnsøkonom

Hansen Wiljar Forsker Samfunnsøkonom

Hovi Inger Beate Forskningsleder Samfunnsøkonom

Jean-Hansen Viggo Forsker II Samfunnsøkonom

**Johansen Bjørn Gjerde Juniorforsker Samfunnsøkonom

Johansen Kjell Werner Assisterende direktør Samfunnsøkonom

Killi Marit Forsker II Samfunnsøkonom

Kwong Chi Kwan Forsker Sivilingeniør
Ludvigsen Johanna Forsker I Siviløkonom hae
Madslien Anne Forskningsleder Sivilingeniør
Minken Harald Forsker II Samfunnsøkonom
Rødseth Kenneth Løvold Forsker Samfunnsøkonom
Steinsland Christian Forsker II Sivilingeniør
Thune-Larsen Harald Forsker II Samfunnsøkonom
Østli Vegard Forsker Samfunnsøkonom

* Sluttet 2013

** Ansatt 2013

Antall ansatte 31.12.2013 86
Antall forskere 2013 74
Antall forskere med doktorgrad 2013 32
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