INNHOLD
Nr. 10 • 2010

4

6

De venter – og det koster dem dyrt

Nytt liv for gamle plattformunderstell

Rundt tre milliarder kroner årlig – det er hva forsinkelser i kollektivtrafikken i
Oslo og Akershus koster passasjerene, anslår Urbanet Analyse. «En ny vinter
med store forsinkelser i kollektivtrafikken vil koste både den enkelte trafikant og
samfunnet dyrt,» skriver artikkelforfatterne.

Digre stålunderstell som holder olje- og gassplattformer over havflaten vil før eller
senere avslutte sin tjeneste, kanskje bare for å bli tildelt en ny oppgave – som
fundamenter for veibroer på land. Muligheten er vurdert av Handelshøgskolen i
Bodø og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS.
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