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Aldri så galt…
lyselskapet Widerøe setter ut hjulene for en siste landing på to av sine
ruter - den mellom Haugesund og København, og den mellom Kirkenes
og Murmansk (side 26). Mange forhold kan føre til at en flyrute blir nedlagt.
Selv når et flyselskap er i medvind, kan det foreta opprydninger av denne
typen.
Men de to rutenedleggelsene som SAS-eide Widerøe i høst har bebudet,
kan uansett stå som en illustrasjon på at luftfartsnæringen både i Norge
og globalt nå har noen måneder med plagsomt høye oljepriser bak seg
- og ser en økonomisk nedtur, drevet frem av finanskrisen, foran seg (side
16).

L

uftfarten er selvfølgelig ikke alene i verden, ikke alene i transportsektoren
heller, om å føle seg truet. Både enkeltmennesker, små og store
virksomheter og hele nasjonale økonomier ser piler i retning av utflating og
nedtur.

S

tore banker, store flyselskaper og store bilprodusenter (side 27) er blant
dem som blir vurdert som så viktige for den store helhet at de lett kan
tenkes å motta politisk overlevelseshjelp når de står i fare for å falle.
På den annen side hadde verden kanskje vært mindre spennende og
fremgangsrik hvis det ikke fantes folk av den typen som i ekstrem grad
konsentrerer seg om muligheter fremfor om mulige problemer.
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Mens alle i disse dager synes å mangle svar på hvor dyp og langvarig den
innledede nedturen egentlig blir, gjelder fortsatt reglen om at intet er så
galt at det ikke er godt for noe. Mange ser for eksempel at klimaet vil ha
godt av den pusten i bakken det nå kan få:

Lufthavn ved Polarsirkelen

Sykling i et rør?

M

En ny lufthavn i Rana? Den ville gi folk og næringsliv på Helgeland et
samferdselsmessig løft, viser analyser fra Handelshøgskolen i Bodø. Men
flyplasseier Avinor vil ikke nødvendigvis like ideen.

I Bodø vil flere ta pedalene i bruk hvis de blir tilbudt et beskyttende rør å
sykle i, ifølge en analyse fra Handelshøgskolen i Bodø. Men vil et slikt rør bli
samfunnsøkonomisk lønnsomt? Neppe, lyder konklusjonen.

Av Terje A. Mathisen, Thor-Erik S. Hanssen og Gisle Solvoll

Av Terje A. Mathisen og Gisle Solvoll

indre fiendtlige utslipp enn ellers fra privatbiler, lastebiler og skip – og
selvfølgelig fra de utskjelte flyene, dem som så mange av oss, når alt
kommer til alt, synes det er fantastisk fint å reise med, spesielt når vi fristes
med billige billetter.

Leder

Etter så mye snakk og så mange skriverier om vekst, vekst og fortsatt vekst
som ikke minst nordmenn har hørt og lest de siste årene (husk avistitlene
av typen ”Kjøpefesten fortsetter”), er det nå snakk om en bråvending av en
sånn karakter at selv toppøkonomer, for ikke å snakke om toppolitikere, ser
fullstendig forbløffet ut.
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Transportsystemer
Energi- og klimakonsekvenser
Av Holger Schlaupitz
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Togreiser
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Hva folk gjør om bord

		

Av Randi Hjorthol og Mattias Gripsrud
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Bymiljø

		 Freiburg, et godt eksempel
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Hjelp, finanskrisen tynger…
Av Flemming Dahl

Flemming Dahl
Vikarierende redaktør

ette til tross for eldgammel visdom som forteller at opptur følges
av nedtur. Men det finnes mange krefter som i oppgangstider ser
økonomiske fordeler i å underslå denne visdom, for i stedet for å snakke
oppgang, oppgang, oppgang – til de grader at man kunne tro de var
blinde for hva sånt kan ende i. Og for så å gi seg i kast med nedturen
når den måtte komme – og eventuelt be andre om hjelp til å komme seg
gjennom den.
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Luftfart

Samferdsels målsetting er å skape en
fruktbar debatt om økonomiske, tekniske,
politiske og organisatoriske spørsmål
fra fagområdet, og således bidra til det
faglige miljøet i Norge.
Samferdsel er medlem av Den Norske
Fagpresses Forening, og redigeres i
henhold til Redaktørplakaten.
Abonnementspriser 2007:
Per år / 10 utgaver:
kr. 600,Studenter:		
kr. 300,Utland:		
kr. 700,-

Priser for annonser:
Se Fagpressekatalogen,
www.fagpressekatalogen.no, eller
Samferdsels hjemmesider,
samferdsel.toi.no
Design og layout:
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Av Tore Leite og Gustav Nielsen

Statsbudsjettet
Mye jernbane og vei, men …
Av Trygve Elias Solheim

Debatt
Veg og klima – bedre håndverk
nødvendig
Av Arvid Strand

Buss, tog – og fly
Av Karl Sigurd Fredriksen

Ryfast vil gje meir bilbruk og meir utslepp
Av Skjalg Omdal

Tilbakeblikk
Lokalbåter i Oslofjorden – for borger og
bohem

		

Av Trygve Elias Solheim
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Europa-aktuelt
Samferdselsaktuelt
Ny faglitteratur
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