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Økonomi og trafikksikkerhet
Flere mennesker, spesielt ungdommer, mister livet i trafikken i økonomiske 
oppgangstider enn når økonomien er svak.
Av Torkel Bjørnskau
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8  Alkoholrelaterte dødsulykker i trafikken i 
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  For dårlige data, også for Norge
  Av Terje Assum og Michael Sørensen 

Luftfart
10  Kommunale småflyplasser bør klare seg 

selv
  Av Gisle Solvoll, Terje Mathisen og  

Frode Kjærland
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  Av Morten Welde
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  Av Oddgeir Osland og Arvid Strand
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  Av Lasse Fridstrøm
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18  Titanics forløper: DS Norges forlis i 1904
  Av Trygve Elias Solheim

Debatt
19  Meningsløst hemmelighold
  Av Arvid Strand

20  Trenger vi en ny transportøkonomi for 
høyhastighetsbaner?

  Av Didrik Seip

22  Høyhastighetstog – visjoner, realiteter og 
konklusjoner

  Av Lars Erik Nybø

23  Gebyrer og avgifter motvirker erklært 
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6
Bilen og de eldres velferd
Eldre tilpasser kjøringen til hva de synes de mestrer – et mulig utgangspunkt for å 
gi dem førerkort med begrensninger, fremfor å frata dem retten til å kjøre.
Av Randi Hjorthol og Susanne Nordbakke
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Sjåfører, varer og bymiljø
Hadde planleggingen vært bedre, kunne forholdene for varelevering til butikker 
og kjøpesentre vært bedre, fremgår det av en ny undersøkelse.
Av Anne Marstein og Karin van Wijngaarden
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Logistikk
8  Terminalen er kjernen i fremtidens 

intermodale Norge
  Av Astrid Bjørgen Sund og Torbjørn Netland

Mobilitet
10  Dette tar foreldre hensyn til før de kutter i 

transportutgiftene: Barns fritidsaktiviteter 
er bilbaserte

  Av Randi Hjorthol, Åse Nossum  
og Liva Vågane

Infrastruktur
12  Lofoten er blitt landfast, men hva nå?
  Av Anne Gjerdåker og Joachim Rønnevik

Skipsfart
14  Full gass for fremtiden
  Av Thor-Wiggo Skille

Trafikksikkerhet
16  Mer og mindre effektive tiltak mot 

alkoholulykker
  Av Alena Erke

Kollektivtransport
18  Bildeling gir marginale klimaeffekter
  Av Ingunn Opheim Ellis og Alberte Ruud

ITS
20  Rapport fra den 15. ITS-

verdenskongressen i New York:  
Blir trafikken tryggere med ITS?

  Av Truls Vaa

Vegtilsyn
22  TØI-sjef Lasse Fridstrøm med et personlig 

utspill: Ser for seg et annerledes vegtilsyn
  Av Flemming Dahl

Debatt
23  Tog over Svinesund?
  Av Thomas Nygaard

23  Høyhastighetstog i Norge – Tro, Håp og 
Kjærlighet?

  Av Kjell Werner Johansen

Tilbakeblikk
24  En engelsk kvinnes nordiske reise: 

Mary Wollstonecraft i Sverige, Norge og 
Danmark 1795

  Av Trygve Elias Solheim

25  Europa-aktuelt
26  Samferdselsaktuelt
30  Ny faglitteratur

6
Hva skjer med SAS og Norwegian?
Skandinavisk og ikke minst norsk luftfart er høyt utviklet i forhold til den i mange 
andre land. Men vil store skandinaviske aktører komme gjennom en tøff tid?
Av JonInge Lian
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Vegtrafikk og menneskeliv
«En brutal måte å si det på, er at det samfunnsøkonomisk er bedre at det 
omkommer 207 mennesker i trafikken hvert år enn at man iverksetter tiltak som 
kan redusere antallet til 180 per år.» 
Av Rune Elvik

Prikkbelastningsordningen er nå inne i sitt 6. år, og det kan uten videre 
konstateres at den så langt har vært en fiasko. Den har ikke ført til at de 

farligste trafikksynderne er blitt fjernet fra vegene, og den har ikke hatt 
noen målbar effekt på ulykkesbildet. ordningen har i meget stor grad vært 
innrettet mot fart, og den har også i betydelig grad vært basert på 
automatisk trafikkontroll, ATK. 

I alt var det ved fjorårets utgang delt ut 663 688 prikker i 465 019 saker 
siden ordningen ble innført 1. januar 2004. Det vil si at det i gjennomsnitt 
ble delt ut 1,4 prikker i hver sak – noe som indikerer at det i all hovedsak 
dreier seg om mindre fartsovertredelser. 97,5 prosent av alle sakene dreier 
seg om fart. 

Disse faktaopplysningene fremkommer i den rapporten som en arbeids-
gruppe, sammensatt av representanter fra Samferdselsdepartementet, 

Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet, Vegdirektoratet og UP, nylig 
overleverte til samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Arbeidsgruppen 
konstaterer, med grunnlag i en evaluering foretatt av SINTEF, at dagens 
ordning ikke virker etter hensikten. Den foreslår så noen endringer med 
sikte på å få ordningen til å virke bedre. Blant annet foreslås det at det 
som hovedregel skal gis tre prikker istedenfor to og at innslagspunktet for 
fartsovertredelser skal ligge 5 km/t lavere enn i dag.

Vi tror ikke disse endringene vil bety stort for sikkerheten på vegene. Vi 
antar at politiets fokus på fart skyldes at overtredelsene er enkle å måle og 
enkle å dokumentere, samt at konsekvensene av ulykker øker med økende 
hastighet. Men er det blant alle småsynderne, de som kjører litt for fort, vi 
finner det store antallet ulykkesbilister?

Slik prikkordningen har fungert frem til nå, har det vært tilnærmet umulig 
å oppnå de åtte prikkene som skulle fratatt oss føreretten i et halvt år, 

med mindre man har vært uoppmerksom i ATK-områder. og de få som 
har klart det, har kun i meget liten grad måttet gi fra seg førerkortet. Det 

skyldes byråkratisk sommel og dårlig fungerende systemer. Så langt har 
bare et par–tre titalls personer mistet føreretten som følge av 
prikkordningen.

Det største problemet knyttet til prikkordningen, er at risikoen for å bli 
oppdaget er så forsvinnende liten – spesielt når det gjelder de 

forholdene som ikke har med fart å gjøre; ulovlige forbikjøringer, kjøring 
mot rødt lys og ikke overholdt vikeplikt. Disse utgjør til sammen 2,5 prosent 
av prikksakene så langt, og rødlyssynderne står alene for nesten 
halvparten av disse prosentene. Vikeplikt og ulovlige forbikjøringer foran 
gatekryss, bakke topper og fotgjengeroverganger har i praksis ikke vært 
kontrollert. Men det er snakk om viktige ulykkesårsaker.

Dette er påfallende! Skyldes det blinde UP-tjenestemenn eller latskap? Selv 
ser vi daglig såvel ulovlige og farlige forbikjøringer som vikeplikt som blir 
neglisjert. Politifolk som er ute i trafikken ser utvilsomt det samme, men gjør 
åpenbart ikke noe med det.

Vi konstaterer med tilfredshet at arbeidsgruppen nå foreslår at også 
kryssing av heltrukken, gul sperrelinje skal kvalifisere til prikker. Det er 

på høy tid. Dersom politiet begynner å håndheve forbudet mot å krysse 
heltrukne linjer, burde det være håp om at antallet møteulykker etter hvert 
blir redusert. Det er også et lovbrudd som burde være lett for politiet å 
dokumentere. 

Vi applauderer også forslaget om å gi dobbelt prikkbelastning til unge 
førere i en prøveperiode på to år fra bestått førerprøve. Vi tror faktisk at 
dette vil være ett av meget få tiltak som kan få de yngste førerne til å 
besinne seg. 

Men – og det er et stort MEN – ikke noe av dette hjelper hvis ikke 
oppdagelsesrisikoen blir reell. Politiet må åpne øynene!

Prikkenes fallitt
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Infrastruktur
11  Ineffektive fergeløsninger: Millioner går 

tapt, miljøgevinster uteblir
  Av otto Von Münchow

Trafikksikkerhet
12  Ikke-vestlige innvandrere kolliderer mest
  Av Susanne Nordbakke, Terje Assum og 

Astrid Amundsen

14   Sykkelvennlige kryss i byer: Kolliderende 
hensyn

  Av Michael Sørensen

Klima
16  Bilindustriens svar på nye utfordringer
  Av Rolf hagman

Debatt
18  Veginfrastrukturtilsyn eller «et annerledes 

vegtilsyn»?
  Av Jorunn Ringstad

19  Skivebom om bildeling
  Av Arne Lindelien

20  Høyhastighetsbane – se Norge fra 
innsiden

  Av henrik hvoslef

21  Polisbilsförare måste utbildas bättre!
  Av Jörgen Lundälv og Christer Philipson

22  Samfunnet inviterer til bilkjøring
  Av Bjørn Ausjen Johannessen

23  Tilbakeblikk

24  Europa-aktuelt
25  Samferdselsaktuelt
30  Ny faglitteratur

6–10
Refleksjoner omkring Norges nye NTP
«Inte säger vi till en person som har tandvärk att vi kommer att bygga en ny 
klinik, färdig om 12 år», skriver Hjalmar Strömberg.

«Behovet for bedre kunnskap på dette feltet (tiltak som bidrar til å redusere 
utslippene, red. anm.) er etter mitt syn skrikende,» skriver Lasse Fridstrøm.
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Lønnsom bomring-fornyelse
Den nylig gjennomførte automatiseringen av bomringen i Oslo er et lønnsomt 
ITS-tiltak, fastslår artikkelforfatterne. De skriver at «for hver krone benyttet (…), har 
samfunnet fått en nytte på 4,7 kroner.»
Av Morten Welde og James Odeck
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Trafikksikkerhet8
  Syklister som bruker både hjelm og annet 

utstyr: Råest og farligst
  Av Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau og  

Agathe Backer-Grøndahl

10  
Sykkelbyen København: «Forbud» mot 
forbud for lastebiler

  Av Michael Sørensen 

Reise12  Videokommunikasjon vinner terreng
  Av Mattias Gripsrud og Jon Martin Denstadli

Kollektivtransport14  Bråbrems for metroen i Buenos Aires
  Av Andreas Walstad

16  
Færre biler og mer buss i Bergen

  Av Otto Von Münchow

Tilbakeblikk18  Svensk  transportsvikt da Tordenskjold 
seiret

  Av Trygve Elias Solheim

Kommentar19  Elektrifisering for enhver pris?
  Av Rolf Hagman

20  Debatt
20  Ikke-vestlige innvandrere kolliderer mest?
  Av James Odeck
21  Feil om bildeling?
  Av Alberte Ruud og Bård Norheim
22  «Det är lätt att bli yr...»
  Av Trygve Elias Solheim
23  Parkeringspolitikken, et virkemiddel  

for å begrense bilbruken
  Av Jan Usterud Hanssen

24  Samferdselsaktuelt

30  Europa-aktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Myter og fakta om bruk av anbud
«For lokal busstransport kan vi konkludere at anbud til nå har vært forbundet 
med kostnadsbesparelser for myndighetene og få negative fordelingsvirkninger 
for ansatte og kunder.» Slik lyder én av flere konklusjoner.
Av Frode Longva og Oddgeir Osland
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Sikkerheten pleies best i luften
Piloter i luftfarten har bedre sikkerhetskultur enn baneførere, som for sin 
del har bedre sikkerhetskultur enn bussjåfører. Og blant pilotene skårer 
helikopterførerne best.
Av Torkel Bjørnskau og Frode Longva

Nå er de her straks, fotoboksene som 
avslører om vi kjører ulovlig fort mellom 

dem, ikke bare forbi dem. Streknings-ATK vil 
helt sikkert virke effektivt. Gjennomsnittsfarten 
vil gå ned. Men er det da også en selvfølge 
at sikkerheten på strekningen vil øke? Der er 
vi mer usikre.

Vi konstaterer at myndighetene, når 
de nå tar i bruk den første automatiske 
gjennomsnittsfartsmålingen på E18 i 
Telemark 1. juli, innfører et helt nytt prinsipp 
i håndhevelsen av norske fartsgrenser. Det 
har aldri tidligere vært tillatt å kjøre for fort 
ett sted bare man tar det litt mer med ro et 
annet. Ble du logget til 100 km/t under en 
forbikjøring der grensen var 80 km/t, var 
forbrytelsen begått selv om du kjørte aldri 
så lovlydig på resten av turen og selv om 
fartsoverskridelsen var begått i den aller 
beste trafikksikkerhetshensikt.

Slik er det ikke lenger. Med innføringen 
av streknings-ATK skal det faktisk aksepteres at du kjører for fort forbi 

boksene – bare du kjører så sakte mellom dem at snitthastigheten blir 
lovlig. At det er slik det skal praktiseres, blir klinkende klart fastslått overfor 
Samferdsel av seksjonsleder i Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, 
Finn harald Amundsen.

Dette åpner for noen interessante refleksjoner: Der det er streknings-ATK, 
blir alle fotografert to ganger. Bildene av dem som kjører med en lovlig 
snitthastighet, blir slettet umiddelbart. De andre kan vente seg et krav i 
posten. Men hva skjer på strekningen mellom de to ATK-boksene?

Erfaringer fra andre land viser at fartsnivået 
på strekningen vil gå ned. Men hvordan vil 
den enkelte bilist forholde seg? Vi kan se for 
oss ett tenkelig scenario: En bilfører ser at 
han kjører altfor fort idet han passerer den 
første boksen. han vet ikke hvor langt det 
er til den neste, så for å være på den sikre 
siden senker han farten såpass at han helt 
sikkert ikke vil bli tatt etter å ha passert boks 
nummer to.

Bak ham kommer en som har kontroll 
på farten sin. hun registrerer at farten 

er ca. 80 km/t idet den første boksen 
passeres, og hun vet at hun kan fortsette i 
jevnt tempo uten å risikere bot. Men bilen 
foran, som kjørte så fort for litt siden, senker 
plutselig hastigheten til 60. irritasjonen 
stiger proporsjonalt med distansen 
som tilbakelegges i denne hastigheten. 
Køen bygger seg opp videre bakover, 
og noen begynner å forsøke seg på 

forbikjøringer. Er dette en situasjon som fremmer trafikksikkerheten, selv 
om hastighetsnivået på kontrollstrekningen er redusert? Vi vet ikke, men 
vi har vanskelig for å tro det. Det er, så vidt vi har klart å bringe på det 
rene, heller ingen andre som vet noe eksakt om dette, for det er aldri blitt 
undersøkt hvordan trafikantenes atferd påvirkes av streknings-ATK. Det er 
bare endringen i fartsnivået som er blitt undersøkt.

Før streknings-ATK tas i bruk i stor stil, slik planene for de nærmeste årene 
legger opp til, burde også dette aspektet bli grundig undersøkt. 

Streknings-ATK: Sikkert at det blir sikrere?
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8  75 vogntog daglig med fersk laks og ørret 

til utlandet:  
Bra for miljøet om fisken tok toget.

  Av Terje A. Mathisen og Gisle Solvoll 

Mobilitet
10  Under lupen ved Aalborg Universitet:  

Mennesker i bevegelse
  Av Flemming Dahl

Logistikk
12  Alnabruterminalen «ideelt» plassert!
  Av Thorkel C. Askildsen

Kollektivtransport
14  Den italienske toghandelen som fortsatt 

plager danskene
  Av ole Martin Larsen

Krisepakken
15  Offentlige prosjekter:  

Rask og effektiv kvalitetssikring
  Av Maren Foseid

Kronikk
16  Samferdsel i en nedgangstid
  Av Lasse Fridstrøm

Infrastruktur
18  Avinor-sjef Sverre Quale:  

Advarer mot blind satsing på lyntoget
  Av Flemming Dahl

Tilbakeblikk
20  Elise Eskildsdatters kamp mot hanseatene
  Av Trygve Elias Solheim

Debatt
21   Kunnskapsgrunnlag og transportforskning
  Av Marika Kolbenstvedt og Rune Elvik

22   Ulike forutsetninger for trafikkultur
  Av Susanne Nordbakke, Terje Assum og  

Astrid Amundsen

23   Om kampanjer og avmakt
  Av Rune Elvik

24  Mer synlig polis på gatorna mot vådliga 
mc-körningar

  Av Jörgen Lundälv

25  Europa-aktuelt
26  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Fartskampanjer og speedometer-blikket
Normal Mann er en vanlig europeisk mann, og plutselig bestemmer  
han seg for å kjøre fortere enn tillatt… Hva skal til for at fartskampanjer  
på TV skal gi uttelling?
Av Ross Phillips
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Data som kan få økt verdi
Trafikkvolum, fartsdata, reisetid, fergetrafikk, klimadata… Statens vegvesen har 
sett at gode data er nødvendig for god styring av aktivitetene – og har fått høre 
at innsamlingen og bruken av data kan bli bedre.
Av Kristin gryteselv, Kjell Johansen og Roar Norvik
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Logistikk
 8  Bedrifters logistikkløsninger:  

Styrker økonomien, skader klimaet
  Av Inger Beate Hovi og Wiljar Hansen

Infrastruktur
10  Riksvegfergedriften:  

Samfunnsøkonomisk lønnsom – og viktig 
for Kyst-Norge

  Av Finn Jørgensen, terje Andreas Mathisen og 
gisle Solvoll

Trafikksikkerhet 
12   Mange gjennomtenkte sykkelveger har 

god effekt, men: Én sykkelveg kan gjøre 
vondt verre

  Av Michael Sørensen

Kollektivtransport
14   Gratis busstransport i Skottland:  

Populært blant brukerne, men dyrt for 
myndighetene

  Av Morten Welde

Jernbane
16  Pengene er ikke funnet, men  

budskapet er klart:  
 Milliardsatsing – eller sammenbrudd

  Av Flemming Dahl

Debatt
18  «Trygt hjem for en 50-lapp»:  

Evaluering med mange løse tråder
  Av Rune Elvik

19   Høyhastighetsbaner  –  ikke start 
byggingen snarest

  Av Frode Hammer

20  Bildeling kan vise seg verdifull
  Av toril Presttun

Tilbakeblikk
21  Bussen i min ungdom
  Av trygve Elias Solheim
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23  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Dårlig norsk-svensk sammenkobling
«Skandinaviakrysset»: Innenlandstrafikk, grensekryssende trafikk samt vekst og 
utvikling i grenseregionene lider under få og stort sett dårlige koblinger mellom 
veg- og banesystemene i Norge og Sverige. 
Av Per Kristian Alnes og Anne Marstein
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Ikke alt blir bedre med bedre veger
Mange mennesker ser mange fordeler ved bedre veger, men det forhindrer ikke 
at bedre veger stort sett virker negativt på klimaet.
Av Arvid Strand
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Infrastruktur
8  Jernbaneprosjekter i Storbritannia og 

Skandinavia: Beregningsmetodikk styrer 
lønnsomhet

  Av Andreas Økland 

Klima
10  Dansk vindenergi på veiene
  Av Ole Martin Larsen

Trafikksikkerhet
12  Lite promillekjøring blant tungbilførere
  Av Terje Assum og Alena Erke

Luftfart
14  Flybytte på vei fra og til Norge: 

Amsterdam slår ut København
  Av Jon Martin Denstadli

Kronikk
16  Regional luftfart i motvind
  Av Jon Inge Lian

Transportkvalitet
18  Når næringslivet vurderer fergetilbudet: 

Frekvens, pålitelighet og åpningstid er 
viktigst

  Av Gisle Solvoll og Terje Mathisen 

Tilbakeblikk
20  Et norsk stamvegnett: Da Trygve Bratteli 

ville bygge Norge
  Av Trygve Elias Solheim

Debatt
21  Poliscykelpatruller vinner spridning i 

Norden: En säker succé utan skador
  Av Jörgen Lundälv og Lars Leden

22  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Notert i en kollektiv jungel
Dårlig skilting, manglende informasjon… Det kan være vanskelig, ikke bare for 
turister, å finne frem i Oslos kollektivsystem.
Av Eivin Winsvold, Songying Lu, Anders Hartmann og Ingunn Hillestad
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Kostbar vei frem til gode veier
Mellom 40 og 52 milliarder kroner  
– såpass vil det ifølge en ny rapport koste  
å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene.
Av Åse Nossum og Per olav Laukli

INNHoLD
Nr. 8 • 2009

Arealutvikling
8  Dette må til hvis bilavhengigheten skal 

reduseres i Buskerudbyen: Dyptgripende 
endringer i areal- og transportpolitikken

  Av Aud tennøy

Anbud
10  Konkurranse gir mer buss for pengene
  Av Jørgen Aarhaug

Statsbudsjettet
12  Kommentarer til samferdselsbudsjettet

13  Kronikk: Trist att planer og budgetförslag 
kryddas med överbud

  Av Hjalmar Stömberg

Godstransport
14  Overskudd av miljøvennlige 

godstransporttilbud
  Av olav Eidhammer og Jardar Andersen

Kollektivtrafikk
16  Kommentar: Flott fra Ruter – nå må også 

andre på banen
  Av Arvid Strand og Gustav Nielsen

Tilbakeblikk
18  Silkeveien – mer enn silke
  Av trygve Elias Solheim

Debatt
19  Universell utforming?  

Vi venter på handling
  Av Dordi Smiseth Strand

20  Personbilen kan utnyttes bedre
  Av Sigmund Riis

21  Motorveger på villspor
  Av Holger Schlaupitz 

22  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Et mer effektivt veivesen, takk!
Knut Arild Hareide, ny komitéleder på Stortinget, mener at Statens vegvesen, 
Jernbaneverket og Kystverket må gjøres om til statsforetak, «slik at disse får en 
friere stilling til å gjennomføre prosjekter effektivt.»
Av Flemming Dahl
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Ikke så farlige som mange tror
Bilførere med ADHD har høyere ulykkesrisiko i trafikken enn bilførere uten ADHD, 
men langt fra så mye høyere som hittil antatt.
Av Truls vaa og Beate Elvebakk

INNHOLD
Nr. 9 • 2009

Trafikksikkerhet
8  Sikkerhet og trygghet går ofte hånd  

i hånd
  Av Michael W. J. Sørensen, Marjan Mosslemi 

og Aslak Fyhri

Planlegging
10  Vegtrafikken: Prognoser bommet, men 

treffer nå godt
  Av James Odeck, Oskar Andreas Kleven og 

Kjell Johansen

12  Nå vil også Bergen bli sykkelby

  Av Otto von Münchow

Havnedrift
14  Inspirerende Barcelona
  Av Flemming Dahl

Kommentarer
16  Om NTP som beslutnings- og 

samordningsarena:

  Tusen skribenter – men hvem dikterer? 
  Av Oddgeir Osland og Annelene Holden Hoff

  Rike Norges fattige transportinfrastruktur

18  Av viggo Jean-Hansen

Tilbakeblikk
16  Vikingen var ingen fredelig handelsmann

  Av Trygve Elias Solheim

20  Europa-aktuelt
22  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Bra for Norge å la OSL vokse
Av Jon Inge Lian
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4
1,3 millioner dødsofre årlig
«President Medvedev framholdt i sin tale at trafikkulykkene var et minst like akutt 
problem som finanskrisen og burde behandles med samme besluttsomhet.»
Kronikk av Lasse Fridstrøm

Transport og klima
18  Nyttig kunnskap i klimapolitikken: 

Redusert veikapasitet gir redusert 
biltrafikk

  Av Aud Tennøy

Tilbakeblikk
20  En veidirektør som visste hva han ville
  Av Trygve Elias Solheim

Kommentar
22  Spennende tider i luftfarten
  Av Jon Inge Lian 

Debatt
23  K2010 – Mye prat og lite handling
  Av Arne Harstad

24  Ikke bra for hele Norge å la  
hovedflyplassen vokse

  Av Torstein Fjeld

25  Europa-aktuelt
25  TEMPO-nytt
26  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur

6
Årsaker og forebygging
«Trafikkulykker er et problem der tekniske løsninger kan gi et nokså stort bidrag 
til å redusere problemets omfang og alvorlighetsgrad, men det ser ikke ut til at 
disse tekniske løsningene uten videre hilses med glede.»
Kommentar av Rune Elvik

Trafikksikkerhet
8  Av de første resultater fra veikant-

undersøkelsen 2008-2009: Mindre 
promillekjøring nå enn i 1980-årene

  Av Hallvard Gjerde og Terje Assum

Infrastruktur
10  Metroen står foran en kraftig utvidelse:  

Ni års byggerot i gang i København
  Av Ole Martin Larsen

Kollektivtransport
12  Universell utforming: Bra for alle, ikke 

bare for funksjonshemmede
  Av Jørgen Aarhaug, Merethe Dotterud Leiren 

og Nils Fearnley

Transportplanlegging
14  Voksende behov for transport av eldre  

i distriktene
  Av Randi Hjorthol, Frode Longva,  

Kåre Skollerud og Liva Vågane

Kronikk
16  Mer lokal vegforvaltning: Ja – vi tar 

ansvaret og ser muligheter
  Av Gunnar Eiterjord
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