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Oppsummering 
90 (av ca 140) ansatte har svart på skjemaet. Reiser er viktig for arbeidet vi gjør ved 
instituttet, men mange ønsker gjerne å bruke videokonferanseutstyr dersom dette er 
tilgjengelig og fungerer godt. Flere påpeker også et ønske om å bruke mer tog, både fordi 
det er en mer behagelig reisemåte, men også av miljøhensyn. Spesielt gjelder dette 
innenlandsreiser (og også noen kortere turer i Skandinavia). Respondentene sier selv at 
minst 53 flyreiser kunne vært erstattet av andre fremkomstmidler, og minst 12 reiser kunne 
vært erstattet av videokonferanser. Generelt virker entusiasmen stor for å endre reisevaner, 
og den viktigste grunnen til flyreiser er lange avstander og lang reisetid. Flere bruker allerede 
videokonferanser aktivt i sitt daglige arbeid, og flere rapporterer at de har erstattet flyturer 
med alternative fremkomstmidler i 2018. 

 

 

Hvem har svart? 
Totalt 90 besvarelser, av disse er 47 fast ansatte, 32 midlertidig ansatte og 10 
emeriti/langtidsgjester osv. (Den siste besvarelsen er blank på dette punktet). 
Ikke alle respondenter har besvart alle spørsmål, så dersom det foreligger blanke svar vil 
totalen være mindre enn 90 for noen av kategoriene under. Antallet ansatte ved instituttet 
varierer gjennom året, men vi kan anta at antallet ansatte i 2018 var ca 140 personer. 



 
Besvarelsene fordeler seg på seksjonene slik 

Seksjon # besvarelser 
Seksjon 1 - mekanikk 14 
Seksjon 2 - statistikk og data science 16 
Seksjon 3 - risiko og stokastikk 10 
Seksjon 4 - differensiallikninger og 
beregningsorientert matematikk 

11 

Seksjon 5 - algebra, geometri og topologi 19 
Seksjon 6 - Flere komplekse variable, logikk og 
operatoralgebraer 

12 

Administrasjonen 7 
blank 1 

 

Antallet reiser? 
Gjennomsnittlig reiste hver av respondentene 3,7 reiser i 2018. 
 

 

Reisemåte 
Klart flest flyturer ble rapportert. Totalt 294 stykker. I tillegg ble det rapportert inn 23 
bussturer, 52 togturer, 6 båtturer og 10 bilturer. (Noen av reisene er foretatt med flere 
transportmidler).
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Hvor gikk flyturene? 
60 turer var innenlands, 35 til Skandinavia, 146 til Europa utenfor Skandinavia og 53 utenfor 
Europa 

Bruk av videokonferanse 
Gjennomførte du en eller flere videokonferanser som erstattet reiser du ellers ville 
gjennomført? 

Svar Antall 
Ja, en 8 
Ja, flere 13 
nei 67 

                             
Var det noen av reisene du gjennomførte som du tror kunne vært erstattet med en 
videokonferanse? 

Svar Antall 
Ja, en 8 
Ja, flere 2 
nei 78 

 
Liker du å bruke videokonferanse i forbindelse med jobb? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• "Har brukt det et par gange. Det er viktig at man har IT support på saken ved begge 
lokasjoner, først til testing og så på selve dagen for møtet. Jeg bruker ofte skype-
møter med samarbeidspartnere i utlandet." 

• Det kan være fint for avklaringer men noen ganger må personlige møter til 
• Ja, skype er veldig nyttig, men har ikke forsøkt større konferanser med flere 

involverte. Tror dette kunne bli lettere hvis instituttet gjorde det mer tilgjengelig. 
(Kanskje sette opp ett av undervisningsrommene til slike konferanser?) 

• Ja, fint i forbindelse med møter. Ikke tilrettelagt for konferanser internasjonalt, men 
noe vil nok komme her. 

• Ja. Det er praktisk, tidsbesparende, billig og miljøvennlig. 
• Snakker ofte med kollegaer på skype og whatsapp. 
• Har ingen erfaring med det. Det har ikke vært noen situasjon hvor det var mulig. 
• Ja, hvis kort møte 
• Ja. Enkelt å bruke til å oppklare misforståelser eller utdype forklaringer som ikke gjør 

seg så godt på mail. 
• "Ja, jeg liker det kjempegodt når det fungerer! Har nettopp hatt en rekke PhD 

intervjuer via Skype, og det fungerte perfekt. Holdt foredrag via videokonferanse i 
2017, og det var et fryktelig styr å få i orden. 3 måneder med mailer fram og tilbake 
og masse usikkerhet, før Terje måtte ta tak og ordne alt for meg i siste liten fordi de 
som egentlig hadde ansvaret ikke greide å svare og få det til. Dette var en kjip 
opplevelse, så det ville vært fint hvis instituttet selv hadde et rom/utstyr som egnet 
seg for konferansepresentasjoner slik at dette kunne blitt gjort direkte via drift hos 
oss." 



• Det er situasjonsbetinget. Fungerer best når man har truffet dem man har 
konferanse med. 

• For dårlig kvalitet 
• Vanskelig å delta på samme måte selv, vanskelig å høre hva alle sier, vanskelig å se 

tavle/skjerm der noe presenteres. 
• Ja, ok for møter med en eller få personer 
• Ja. Skönt att slippa resa. 
• "For individual lectures or short lectures it is fine. For some discussions it is also fine.  

There are times it is better to be together. A large group cannot interact as well in a 
video conference." 

• Ja, egner seg godt til mindre møter 
• Styret i CiE har gått over til video-møter, men faglige videokonferanser er ikke ikke 

aktuelt for meg. For administrative møter er video/skype å foretrekke. 
• Bruk av videokonferanse kunne muligens erstatte noen reiser, men i såfall må man 

tenke litt nytt. 
• Ja, til sitt bruk er det fint, og gjør det enklere å samarbeide faglig med kolleger på 

andre steder. 
• Har ikke prøvd.  Jeg nøler å anbefale det for muntlig eksamen. 
• Ja, når lyd og bilde fungerer.  De erstatter ikke en ukelang konferanse med 40-50 

deltagere i Oberwolfach. 
• Jeg bruker Skype eller WhatsApp nokså ofte (ca en gang p. måned) for å diskutere 

faglig med kolleger 
• Jeg bruker videokonferanse flere ganger i uken. 
• Ja, jeg har prøvd det og det har fungert. Men det har krevd stor forberedelse, og jeg 

har fått mye hjelp av lokal IT-avdelingen. Man skal også sørge for at den andre parten 
har gjort sin forberedelse. 

• Skype fungerer helt greit og brukes jevnlig. 
• Har nylig prøvd skype som opponent på disputas grunnet SAS-streik. Det fungerte 

utmerket. Så streiken bidro iallfall for meg til å innse at skype-opponering fungerer:-) 
• I har aldri deltatt på en videokonferanse, så I vet ikke hvilke er best for meg 
• "Video konferense er ok for møter, diskusjoner, ikke for workshops eller foredrag. Jeg 

bruker de mest med forskningsarbeid med kollegaer utenfor UiO og for komitee 
arbeid." 

• Ja. Det fungerer helt fint. 
• Ja, for møter fungerer det greit. For foredrag og møter der den sosiale dimensjonen 

er viktig fungerer det ikke så godt. 
• Depends but generally slows down discussions. 
• Har generelt gode erfaringer med det ja. 
• Avhengig av utstyr og lokaler. 
• "I used videoconference to discuss some already ongoing work with one of my 

collaborators. When the project is at an advanced stage is convenient. Pros: - Easier 
than plan a travel.  -Cheaper.Cons: -Sometimes is difficult to setup the camera to see 
the blackboard. -If it is a new project is better to discuss presentially." 

• Har ikke prøvd det noe sirlig, men er positiv. 
• Jeg hadde én Skype-samtale med en matematiker (i USA) i 2018 og synes det 

fungerte fint. 



• Eg liker videokonferanse om det omhandler et spesfikt prosjekt som man jobber på. 
Om konferansen er sommerskole, evt reaserach talks om relevante temaer så er en 
stor del av poenget det sosiale, å møte nye folk, evt muligheten til å stille spørsmål 
eller snakke med folk så vanseklig å se at dette er lett å få samme utbytte av gjennom 
videokonferanse. 

• Ja, det fungerer fint for kortere samtaler. 
• Yes when the size of the audience or group discussing is small enough. 
• Ja, bruker mye skype. Opptil flere ganger I uken med internasjonale 

samarbeidspartnere. For samarbeid fungerer det veldig fint! 
• "Poenget med vitenskapelige konferanser er som regel ikke foredragene i seg selv, 

men interasksjonene mellom foredragene. Nå har jeg ikke hatt så mange 
sensur/kommitte-verv i det siste - det virker klart som en bedre ide å ta slike ting 
over videokonferanse." 

• Det er greit, men erstatter ikke en ordentlig kommunikasjon med flere kolleger. 
• Ja. Jeg liker det fordi det er miljøvennlig og tidsbesparende. Det negative med det er 

selvfølgelig at man ikke får helt den samme mellommenneskelige kontakten, så det 
passer aller best med personer man allerede kjenner. 

• Bruker Skype flere ganger i uken, hver eneste uke. Synes det fungerer utmerket. 
• Det er absolutt en OK mulighet 
• Har ikke brukt, bortsett fra et par en-til-en samtaler på Skype o.l., og noen få 

nettoverførte foredrag. Prøver å innskrenke reiser til tilfeller der personlig 
tilstedeværelse er viktig. 

• When chatting with my collaborators I do use video conferences and mail a lot, but in 
general it is easier to work on math when you are physically in the same place. 

• Never done, but if possible I would always prefer personal interaction: it allows to 
communicate better, to me. 

• Never had the occasion to use video conferences. 
• Yes, only when applicable 
• If the sound as video setup is good enough. My experience is often that the sound 

quality is too poor to get anything out of it. 
• Yes, but I have never had the need. 

Erstatning av fly med andre fremkomstmidler 
Gjennomførte du en eller flere tog, båt eller bussturer som erstattet flyreiser du ellers ville 
gjennomført? 

Svar Antall 
Ja, en 15 
Ja, flere 7 
nei 65 

 
Var det noen av flyreisene du gjennomførte som du tror kunne vært erstattet med tog, 
buss eller båt? 

Svar Antall 
Ja, en 21 
Ja, flere 11 
nei 54 



 
Liker du å bruke tog/båt/buss i forbindelse med jobb? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Liker tog, men ønsker å kunne sitte i komfort-eller stille kupe for å kunne jobbe. Liker 
ikke båt. 

• Jeg liker å bruke tog. Det er behagelig, buss er jeg mindre glad i, båt har ikke vært 
relevant sålangt 

• Ja, foretrekker tog hvis jeg kan. Men med Egencias løsning er det vanskelig å 
sammenligne tog og andre fremkomstmidler på pris og tilgjengelighet. 

• Ja, tog og båt. Avhengig av forholdene kan det være behagelig å jobbe på reisen, og 
det er mer miljøvennlig, særlig med tog. 

• Ja 
• Har ingen motforestillinger mot det. Men det er nok klart dyrere for instituttet. 
• Ja, hvis det kunne passe 
• Vet ikke 
• Jeg har absolutt ikke noe imot det! Noen (alle?) av disse reisene kunne potensielt bli 

gjennomført med andre transportmidler, men da ville reisen ta mye lenger tid. 
Destinasjonene tatt med fly var: Tromsø, Trondheim og Vienna. 

• Ja, aller helst tog! Rolig, fin utsikt og god samvittighet. 
• Ja, jeg synes det er behagelig og mindre stressende enn flyreiser. 
• Ok det. 
• Liker alt bedre enn å fly fordi det er mer avslappende og mindre "aktiv" resising (stå i 

kø, gå gjennom kontroller, osv.). Derfor er det lettere å gjøre andre ting samtidig som 
man reiser med alternativer til fly. 

• Tog fint hvis det ikke er for langt, da en kan sitte og jobbe da. 
• Nei, ikke hvis fly er vesentlig raskere, fordi jeg ikke jobber så godt mens jeg reiser 
• Ja, speciellt tåg. Miljövänligt och bekvämt. 
• Ja.   It is more comfortable than driving or flying. 
• Ja,  siden det er miljøvennligere en fly. 
• Ja, jeg syns det er viktigt å gjøre så mye som muligt for klima, og jeg syns det er fint å 

reise med tog. 
• Liker tog og båt, blir kvalm på buss :-) 
• Vil gjerne ha mulighet til å bruke sovevogn til Trondheim 
• Mine destinasjoner er normalt så langt borte at jeg ville måtte være hjemmefra flere 

netter/døgn om jeg skulle la være å fly. 
• Til Bergen er det ok. Ellers tungvint å gjennomføre. 
• Ja, generelt gjør jeg det. Fly og flyplasser er vonde steder, og langsommere reiser gir 

mulighet til å jobbe underveis. Men det er ofte færre avganger med denne typen 
transport, og jo lengre reisen er, jo mer tid går med til å reise, så det er ikke alltid 
praktisk å velge tog/buss. 

• Tog til Bergen er dyrere enn fly, og tar lengre tid. 
• Ja, f.eks. med nattog til Bergen eller Trondheim. Kupe i sovevogn koster dessverre 

mer enn en flyreise. 
• Jeg foretrekker båt eller tog hvis det tidsmessig og praktisk er  mulig (f.eks. til 

København, Stockholm, Gøteborg, Bergen eller Trondheim) 
• Jeg har ikke noen spesielle preferanser, men går generelt ikke for veldig upraktiske 

løsninger. 



• Ja, veldig lettvindt med tog når det ikke medfører for stor forsinkelse. 
• Ok med tog, og evt buss. Liker ikke båt. 
• Båtreiser når vi er flere sammen er veldig fint, for da kan man diskutere fag og 

samtidig ble bedre kjent. 
• Gjerne tog innenlands til Stavanger, Bergen og Trondheim 
• Pendler med tog, og det fungerer greit. Har også kjørt tog fra flyplasser til andre 

steder, som Køln. 
• Nei, det øker reisetiden betraktelig. 
• Jeg  foretrekker  å bruke tog (når det er mulig) fordi jeg unngå å gå i flyplassen. 
• Jeg kunne har brukt tog til Bergen en gang, men det tar nesten 8 timer og jeg var inn 

fra London dagen før. Jeg hadde ikke tid nok. Ellers tar det skikkelig langt med tog og 
prisene er også dyre. 

• Så absolutt. Jeg har reist Oslo-København tur-retur med tog for å delta på en 
konferanse (i 2016), og skal fortsette å reise med tog når konferansene er i Europa. 

• Tog går veldig fint. Hvis det er langt tar det for lang tid. 
• I like train. It's slower than plane but cleaner. Bus is also ok but can only cover 

shorter distances. Boat I don't like, I always get seasick. 
• Helt greit å bruke på kortere distanser. 
• Avhengig av distanse, tilgjenglig reiserute og pris. 
• Up to four/five hours by train is fine. More than that I prefer to travel by plane. 
• Ja, men har ikke gjort det ofta. 
• Tog kan være et alternativ til fly innenfor Skandinavia, men tar gjerne lengre tid. 

Lange bussreiser synes jeg ikke er særlig attraktivt. Båt er ok, hvis det går en båt dit 
hvor man skal. 

• Ja, fordi det er miljøvennlig. Om tilstrekkelig kort så er det også like behagelig som fly 
(tog til Stockholm) 

• Ja, jeg foretrekker tog/båt. Det er mye enklere enn alt maset på flyplassen. 
• The train or bus within Scandinavia or between destinations in continental Europe is 

great. However, the train from Oslo to for example Germany takes far too long and I 
worry it would be very uncomfortable. 

• Ja, jeg vil gjerne velge miljøvennlig så lenge det er gjennomførbart (ikke tar alt for 
lang tid (mer enn en dag reise)) 

• Jeg liker det ja. 
• Jeg liker togresier. Jeg kunne ha reist til Bergen i fjor tur/retur med tog men det 

hadde tatt lang tid og jeg reiste i stedet med fly. 
• Nei, vanligvis en slik tur blir mye lenger. 
• "Ja. Jeg liker å tenke klimavennlig, og jeg liker at det for eksempel er fint å sitte og 

arbeide på tog. Buss over lange strekninger er jeg ikke så glad i.  
• Dersom alternativ til fly gjør at reisen tar veldig mye lenger tid kan det være 

problematisk." 
• Har ingen sterke meninger 
• For lengre reiser tar tog/båt/buss for lang tid 
• Det er en fin mulighet - hvis mulig. 
• Jeg synes buss over lange strekninger er slitsomt, men tog er greit, selv om jeg ikke 

alltid får utført så mye arbeid. Fordi man ofte må dra tidligere og kommer tilbake 
senere enn med fly, kan slike reiser gå utover andre gjøremål, f.eks. undervisning. 



Ingen av flyreisene var betalt av UiO, og jeg vet ikke om oppdragsgiverne ville vært 
villige til å ta meromkostningene ved å bruke tog. 

• I do actually prefer train over flying, as I find it easier to work on a train than on an 
aircraft. Hence, travelling between Scandinavian destinations is always, except for 
rare cases, done by train. However, since Scandinavia is so far away from mainland 
Europe it is often not feasable to take the train when travelling between Norway and 
non-Scandinavia. I try to plan my travels so that I can make several trips in one, so to 
say, often taking one flight to mainland Europe and then train between the different 
destinations. 

• It depends on my mood and on the landscape I could see during the trip. 
• If possible (ie. not too far away), then yes, as it is more comfortable than planes. 
• Depending on the train and the distance using a train is a good option for work and 

travelling. For instance, travelling to Trondheim I prefer to use the train, since there 
is no gain in using a plane 

• Yes, better for environment 
• I enjoy trains as long as I get somewhere in <= 24 hours. I'd gladly replace plane by 

train in these cases. 
• Yes, I like it. If I could use it for the work trips, I would love to do it. Unfortunately it 

takes longer time and many times is also more expensive, therefore with the time 
and money limitations, they are not good options. 

Kort om gjesters reiser (åpent tekstfelt) 
Fortell kort om mange gjester du mottok i 2018, og hva slags reiser de foretok for å 
komme til Oslo 
• Jeg hadde 2 gjester fra USA (besøk på en uke), 2 gjester fra Australia (hver kom for en 

periode på 2 uker eller lenger), 1 gjest fra Canada (litt over 1 uke),  1 fra Nederland (1 
uke), 1 fra Frankrike (1 uke). Alle reiste med fly. 

• 3 gjester, utenlandsreiser innefor Europa, utenfor Skandinavia 
• Ca 20 gjester som nesten alle reiste med fly bortsett fra båt/tog.  Vanskelig å finne 

billigere reisemåte enn med fly. 
• 4 gjester, fly fra Europa 
• Vet ikke om det er menig å liste opp alle opponenter som besøkte oss i 2018. Dersom 

dere vil ha en slik liste, kan jeg, etter forespørsel og om jeg har tid, lage en. 
• Jeg har ikke invitert noen gjester langveisfra i 2018, så det er ingen reiser å 

spesifisere. I kurset jeg og Arne underviste (STK4400/9400) holdt derimot Bo 
Lindquist (som har en 2'er stilling hos oss) deler av forelesningene. Jeg er temmelig 
sikker på at han fløy på dagsturer ned fra Trondheim de dagene han underviste. Det 
gjaldt 4 uker, altså 4 turer med fly t/r Trondheim. Dette synes jeg føles sløsete. Jeg 
synes ikke man bør fly inn folk på dagsbesøk. Da kan heller undervisningen samles 
mer eller eventuelt kan man undervise via videokonferanse. Med riktig utstyr 
fungerer det veldig bra, men da må Bo kunne se salen, og salen kunne se Bo pluss at 
det må være en god mikrofon slik at spørsmål kan fanges opp. Slikt utstyr tilsvarer 
det jeg etter mye om og men fikk tilgang på i Lucy Smiths hus i forbindelse med 
konferansepresentasjonen jeg holdt i 2017. 

• 1 (opponent på doktorgrad) kom med fly fra Nederland. 
• I 2018 bare opponenter til disputaser eller sensorer fra oslo-området. 



• "Sensorer valg i Oslo-området, så ingen reiser der. 
• En gjest fra Wien, reiste med fly" 
• En gjest, kom med fly fra Nantes for å holde seminar og for å diskuter 

forskningsproblem 
• "to gjester med fly fra Europa, to gjester med innenlandsfly, to gjester med fly fra 

USA" 
• 3 gjester; 2 disputas og 1 feltarbeid 
• "I 2018 hadde jeg en seminargjest som kom med fly fra Europa. Ellers var jeg 

medarrangør for konferansen Enumeration and Moduli, med ca. 60 deltakere og 10 
forelesere. Av foreleserne var det 9 europeiske flyreiser og en togreise. Deltakerne 
har jeg ikke oversikt over, men John Christian Ottem (johnco@math.uio.no) har 
antakelig mulighet til å gi omtrentlige svar på dette." 

• "En sensor fra Tromsø, kom med fly. 
• En vitenskapelig kollega fra Madrid, Spania, kom med fly." 
• Én gjest, to opphold på mer enn to måneder tilsammen: Professor II Robert R. Bruner 

reiste først med fly fra USA til Norge og tilbake, deretter fra England til Norge og 
tilbake. 

• Hadde en gjest i forbindelse med faglig samarbeid (kom med fly fra USA) og en gjest 
som ekstern sensor (fra NTNU, tror han kom med fly. Dessuten hadde OA-gruppen en 
endagsseminar med gruppen ved NTNU (8 gjester, inkl. en utenlandsk gjest, de fleste 
kom med fly fra Trondheim, et par tok toget såvidt jeg husker) 

• "Jeg har en besøkende PhD student fra Italia + holdt en workshop med ca 15 
utenlanske gjester +  en workshop med omlag 15 gjester fra Bergen" 

• "Jeg hadde 3 gjester fra Nord-Amerika, 2 fra Australia, og 2 fra Europa. Alle reiste 
med fly.  

• I forbindelse med mundtligeksamen kom det sensor fra Trondheim. Er usikker på om 
han reiste med fly eller i egen bil." 

• Ingen i 2018, men 1 så langt i år. Han kom med fly fra Korea. 
• "3 til forskningssamarbeid (1 med fly fra Korea, 2 med fly fra Polen) 10 til 3-dagers 

konferanse (9 med fly fra Europa utenom Skandinavia, 1 med innenlandsfly)" 
• 2. Begge kom med fly (fra Island og USA). 
• Gjester fra Frankrike, Italia, Spania, Ukraina. Alle brukte fly til å komme hit. 
• To gjester, med fly fra USA. 
• Ca 15 - 20 gjester. Hadde bl.a. En workshop med nær 15 tilreisende. Nesten alle med 

fly. 
• I had approximately 5 guests all from within Europe (coming by plane). However 

there were a large number of other guests for the ASGARD conference. 
• Jeg hadde kanskje 4-5 gjester i 2018. Alle kom hit fra Europa eller USA. 
• 2 sensorer. De kom fra Oslo. 
• Hadde tre gjester, 2 fra Europa, 1 fra Japan, alle kom med fly. 
• Jeg hadde bare gjester fra Oslo-området i 2018. 
• Jeg har 6 gjester (en person kom to ganger). Alle kom med fly. En kom fra Singapore, 

andre kom fra Europa. 
• Hadde en gjest som var her en dag. Han reiste med tog. 
• To sensorer på masteroppgaver. Brukte fly tur-retur Bergen. 



Andre kommentarer (åpent tekstfelt) 
• "Mitt forskningsarbeid foregår med personer internasjonalt, og email er 

hovedredskapet. Det reduserer reisebehov. 
• Fint vi er i gang med kartlegging! :)" 
• Jeg skulle gjerne reist med tog og båt på flere av mine utenlandsopphold, men 

dette vil i de fleste tilfeller forlenge reisen med flere dager, som igjen vil gjøre 
den dyrere. Siden jeg som PhD-student må begrense reiseutgiftene mine for å få 
deltatt på så mye som mulig, må jeg la kostnadsvurderinger komme i første 
rekke. Dersom det fantes en ordning for å få dekket økte utgifter i forbindelse 
med miljøvennlig reise (som ikke på noen måte påvirker budsjettet til de som gir 
meg støtte), så skulle jeg gjerne reist mer miljøvennlig, selv om det ville bety at 
jeg måtte bruke mer tid på reisen. 

• Jeg kunne godt ha tatt tog eller båt til de fleste steder i Europa, heller enn å fly. 
• Jeg skulle gjerne ha ersatt alle mine flyreiser med tog/buss/båt hvis det var 

enklere å køpe biletter till slik reiser i Europa. For exempel om det gick å få hjelp 
fra universitetet till å gjøre dette. 

• Det hadde vært hyggelig å ta båten til Kiel, men reisetider og behovet for å være 
tilstede på konferansen i det minste i to hele dager resulterte i fly til Hamburg og 
tog derfra. I 2018 hadde jeg stort behov for å være minst mulig hjemmefra. 

• I forbindelse med BFS/TFS prosjektet besluttet vi å ikke holder  formelle 
komitemøter som krevde reiseaktivitet, men brukte i stedet epost. 

• Mine flyreiser har vært i forbindelse med et opphold i USA. Når jeg er tilbake i 
Europa skal jeg fly mye mindre. 

• Flyreisen innenfor Norge var til sommerskolen i Nordfjordeid, i 2018 var første 
gang av fire ganger jeg ikke reiste med bil (fordi de PhD studentene med tilgang 
til bil ikke var med), så sånn sett var dette et unntak. 

• Det hadde vært veldig fint med støtte til bærbar pc og eller ipad/lignende til 
midlertidig ansatte. Da vi jobber på felles kontor er det umulig å gjennomføre 
Skype konferanser eller samtaler på delt kontor, og vi trenger å sitte på andre 
steder, enten møterom eller lignende. Med tanke på miljø ville et slikt initiativ 
også hjulpet for å redusere print kostnader for artikler som må leses. Om man 
kan spare inn en flyreise ved å få en ipad/bærbar pc til Skype eller lignende så har 
så er det tilnærmet lik kostnaden som det innebærer... bare en tanke.. 

• Jobbet ikke her i 2018 
• Den størtse grunnen til at jeg har reist lite, er en krevende familiesituasjon. Men 

jeg er også veldig opptatt av å tenke klimavennlig og å ikke fly mer enn 
nødvendig. 

• "Begge reisene var feltarbeide som ikke kunne vært erstattet av noe 
videokonferanse.  

• Ene turen til Svalbard var fly eneste alternativ. Til Hamburg ""kunne"" en sikkert 
tatt tog men da 16t, 4 togbytter og dermed helt utslitt ved ankomst." 

• "Jeg holder ikke systematisk oversikt over mine reiser, så jeg kan ha glemt noen 
selv om jeg prøvd å sjekke gamle kalendre.Spørsmålet om ""flyreiser til 
skandinaviske reisemål"" har jeg tolket som ""Skandinavia utenfor Norge""." 

• Train > plane. 


