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Norge og trafikksikkerheten
Det er ingen tvil om at arbeidet for sikrere trafikk her i landet har vært vellykket. 
Men klarer Norge å holde seg i teten når det gjelder trafikksikkerhet?
Kommentar av Rune Elvik

6
Derfor omkom færre i trafikken i fjor
Økonomiske konjunkturer påvirker omfanget av trafikkulykker. Finanskrisen 
medførte, blant mye annet, en nedgang i bilsalget, noe som i sin tur var én av 
årsakene til redusert trafikk.
Av Torkel Bjørnskau

Transportplanlegging
8  De kunne ha satset på jernbane  

fremfor på vei:  
Tyskerne lot sjansen gå fra seg

  Av Terje I. Olsson 

Betalingsteknologi
10  Elektronisk betaling gir gevinster  

ikke bare for passasjerene:  
Lønnsomt også for samfunnet

  Av Morten Welde

Infrastruktur
12  Mellom Bergen sentrum og Arna: 

Strid om en mulig tunnel
  Av Otto Von Münchow

Kollektivtransport
14  Tilgjengelighet for alle i 

kollektivtransporten:  
Passasjerer setter pris på  
universell utforming

  Av Åse Nossum, Marit Killi,  
Stefan Flügel og Nils Fearnley

Kronikk
16  Våkent øye på konkurransen i luften
  Av Silje Aarvik og Jostein Skaar

Transport og klima
18  Det er plass til flere i bilen:  

Spørsmålet er om noen vil sitte på 
  Av Liva Vågane

Tilbakeblikk
23  Den skulle bli hele folkets bil:  

«Bobla»s opprinnelse
  Av Trygve Elias Solheim

Debatt
20  For å fremme sjøtransporten og tjene 

klimaet: Alle transportformer bør ligge 
under ett departement

  Av Bjørg Ravlo Rydsaa og  
Kjell-Olav Gammelsæter

21  «Byen med Europas dårligste luftkvalitet»:  
Bergen i krise – noe å lære av?

  Av Arvid Strand og Vibeke Nenseth 

24  Europa-aktuelt
25  TEMPO-nytt
26  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur
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Det er lett å si, eller «forutsette», at kollektive transportmidler skal ta 
unna veksten i persontrafikken i storbyområdene i årene som kommer. 

Men hvordan få det til?

I oslo og Akershus forventes det, ifølge Nasjonal transportplan 2010–2019, 
en befolkningsvekst på over 20 prosent fra 2008 til 2020 og opp mot 40 
prosent frem til 2030. oslo kommune må alene, innen 2030, håndtere en 
tilleggsbefolkning på størrelse med Stavanger kommunes i dag. 

Behovet for transport av mennesker og varer vil øke dramatisk i årene 
som kommer. Det politiske målet er at kollektivtrafikken skal svelge hele 
økningen i behovet for motorisert persontransport, men er de, politikerne – 
og vi, «folket» – beredt til å yte/ofre det som da kreves?

Det er prisverdig at Ruter AS i sin strategiplan, K2010, legger opp til en 
fordobling av sin kollektivinnsats innen 2030, som sitt bidrag til å fange 
opp veksten i etterspørselen. Men det er lett å legge strategier som krever 
at andre, spesielt politikerne, følger opp med nødvendige beslutninger og 
bevilgninger.

Så vidt vi kan skjønne, er det her ikke bare snakk om bevilgninger av 
hittil ukjente og trolig urealistiske størrelser til investering i og drift 

av kollektivtrafikken. Det er også snakk om en kollektiv omlegging av 
livsstil og sosiale kontaktflater i retning av noe som skal gjøre oss mindre 
bilavhengige. Det er ikke gjort i en håndvending. Ikke minst fordi politikerne 
før oss, gjennom mange tiår, har sørget for å spre både beboere og 
arbeidsplasser over svært store områder. Dermed har de gjort det helt 
nødvendig for «folk flest» å kunne transportere seg selv. Det betyr i klartekst 
at vi fortsatt lever i et bilavhengig samfunn, ikke bare på landsbygda, men 
også i byene, selv om kollektivtilbudet der er rimelig bra.

Derfor stusser vi når vi i dagspressen, Aften, leser at utbyggere av flere 
tusen nye boliger i sentrale bystrøk i oslo ikke legger opp til at alle skal 
kunne parkere en bil eller ta imot besøkende som kommer i bil. For det 
bygges hverken gjesteparkeringsplasser eller nok garasjeplasser til 
alle leilighetene, og kommunen legger heller ikke opp til gateparkering. 
Dermed blir alle, både beboere og besøkende, henvist til et kollektivtilbud 
som ennå ikke finnes eller som er dårlig, alternativt til et gang- og 
sykkelveinett som heller ikke eksisterer i dag.

Det er et akseptert faktum at det ikke lenger nytter å bygge seg ut 
av de trafikale utfordringene i byene ved bare å bygge nye veier. 

Det kreves en massiv, koordinert tiltakspakke som både tar hensyn 
til fremkommelighet, miljø, sikkerhet og trivsel gjennom en nøye 
gjennomtenkt bruk av virkemidler over lang tid. At dette vil måtte innebære 
en mer restriktiv bilpolitikk, er opplagt, men den må ikke bli så restriktiv at 
befolkningen ikke får ivaretatt sine sosiale og andre behov.

Dette har noe med rekkefølge å gjøre. Det vil ta mange år å bygge ut 
kollektivtilbudet, spesielt det skinnegående. Det vil også gå mange år før 
behovet for individuell transport (= bil) er så mye redusert at det monner i 
det store bildet. 

Da Stockholm tok i bruk sin bomring for å begrense trafikken i sentrum, 
sørget de først for en massiv opprusting av kollektivtilbudet. 

Det er slik det bør gjøres. Vi mener det er viktig og riktig å kunne ty til 
bilen ved behov. utfordringen ligger i å redusere behovet og tilby gode 

alternativer, ikke i å frata innbyggerne muligheten til å bruke bil. 

En kollektiv utfordring
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Flere folk – litt av en utfordring
«Etterspørselen etter kollektive transporttilbud vil garantert øke i de mest 
tettbygde områdene,» skriver artikkelforfatterne. De viser til en ventet fortgang i 
befolkningsveksten.
Av Arne Rideng og Liva Vågane

6
Vei, klima, SINTEF og TØI
Nytt SINTEF-utspill i en langtrukken med TØI: «Å gi et entydig og generelt svar på 
om bedre veger fører til mer eller mindre utslipp, er vanskelig.» 
Av Børge Bang

Trafikkavvikling
8  Kapasitetsutnyttelse – fokus på 

næringstransport: 
En ny felttype kan løse floker

  Av Ørjan Tveit og Børge Bang

Veifinansiering
10  20 år etter at innkrevingen i Oslo begynte: 

Svingende følelser for bompenger
  Av olav Fossli

Infrastruktur
12  Vinterstengte fjelloverganger: 

Ikke ødeleggende for regional utvikling
  Av Pelle Engesæter

Kommentar
14  Ikke riktig av staten å støtte SAS
  Av Jon Inge Lian

Tilbakeblikk
15  Luften er for alle
  Av Trygve Elias Solheim

Reiser
16  Mellom Storbritannia og Kontinentet: 

Toget som ble flyets store rival
  Av Andreas Walstad

Debatt
18  Flyplassvekst gir klimasprekk
  Av holger Schlaupitz

19  Polisens prejningar skadar nollvisionen
  Av Christer Philipson och Jörgen Lundälv

20  Kaoset i kollektivtrafikken
  Av Rune Elvik

21  Smågods med tog til Flesland
  Av Idar Mo

22  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
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Gangfeltene holder ikke mål 
Mangelfull skilting, mangelfull belysning, mangelfull oppmerking… Mye er galt 
med mange gangfelt i Oslo.
Av Michael W. J. Sørensen, Marjan Mosslemi og Juned Akhtar

6
Veienes betydning for regionene
Servicetilbudene og arbeidsmarkedet kan bli bedre når regionsentre får bedre 
veiforbindelser.
Av Jon inge Lian og Joachim Rønnevik

Tema
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«Å gi et entydig og generelt svar på om 

bedre veger fører til mer eller mindre 

utslipp, er vanskelig. Det er mange og 

komplekse sammenhenger som vil 

avgjøre utfallet av dette,» skriver SiNTeF-

forsker Børge Bang i denne artikkelen. 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har 

nylig utgitt rapporten «Gir bedre veger 

mindre klimagassutslipp?» (Strand m.fl. 2009). 

I rapporten konkluderer TØI entydig med at 

bedre veger gir økte klimautslipp. Hovedgrun-

nen er at gjennomsnittsfarten på vegene vil 

øke, samt at bedre veger vil gi en økning i 

transportmengden.

I 2007 utga SINTEF rapporten «Miljømes-

sige konsekvenser av bedre veger» (Knudsen og 

Bang 2007), hvor vi konkluderte med at bedre 

veger vil redusere utslippene fra biltrafikken. 

Konklusjonen er begrunnet med at bedre veger 

fører til jevnere fart og dermed lavere drivstof-

forbruk og mindre utslipp.

Mens TØI kun fokuserer på klimagassen 

CO2, har SINTEF i sin rapport også beregnet 

effektene for lokalt forurensende avgasser som 

CO, NOx og NMVOC. Resultater fra SINTEF 

sine beregninger viser for øvrig at reduksjo-

nen i lokalt forurensende avgasser er vesentlig 

større enn for CO2. SINTEF har i sin rapport 

ikke hatt som mål å gi det hele og fulle svaret 

på hvordan bedre veger påvirker miljøet. Til 

det er spørsmålet for stort og for komplekst, og 

ikke innenfor de økonomiske rammer vi hadde 

tilgjengelig. 

Kjørehastighet og klimagassutslipp

Det er ingen tvil om at hastigheten påvirker 

drivstofforbruket, og derigjennom også utslipp 

av CO2. TØI fokuserer på gjennomsnittshastig-

het, og diskuterer hva som er optimal gjennom-

snittshastighet. De konkluderer med at denne 

kan variere ganske mye, men at den trolig lig-

ger i intervallet mellom 50 og 90 km/t. Kurver 

de presenterer som viser dette, er basert på 

registreringer fra ni gamle, amerikanske biler, 

med motorstørrelser som for de fleste bilene 

ligger langt over det som er normalt for den 

norske bilparken.

ARTEMIS er et stort europeisk forsknings-

prosjekt (Boulter og McCrae 2007) som har 

hatt som mål å utvikle konsistente modeller 

for utslipp fra alle transportformer. Som en del 

av arbeidet i ARTEMIS er det samlet inn svært 

mye data fra registreringer av drivstofforbruk 

og utslipp fra et stort antall biltyper. Figur 1 

viser sammenhengen mellom drivstofforbruk 

og gjennomsnitts¬fart, og disse kurvene må 

antas å være langt mer representative for den 

norske bilparken enn kurvene TØI gjengir i sin 

rapport.

Nå har kurvenes form strengt tatt liten 

betydning i TØI sin rapport, fordi de stort sett 

unnlater å ta hensyn til disse i sine analyser og 

konklusjoner. I stedet baserer de det meste av 

sin konklusjon på teoretiske beregninger gjort 

av IEA (IEA 2005).

I motsetning til de omtalte kurvene, som 

er basert på faktiske registreringer, er bereg-

ningene fra IEA basert på en teoretisk modell. 

Denne modellen har to vesentlige begrens-

ninger. For det første er de eneste ytre fakto-

rene som påvirker drivstofforbruket i denne 

modellen luftmotstand og rullemotstand. Der-

nest forutsetter modellen at man kjører med 

konstant hastighet uten endring i gasspådrag 

(«Steady-state»). Når TØI legger resultatene fra 

denne modellen til grunn for sine konklusjo-

ner, ignorerer de effekten av interaksjon med 

andre kjøretøy, for eksempel ved at kjøretøy-

ene må flettes sammen, og at de må tilpasse seg 

andre kjøretøys hastighet. Videre overser de at 

vegkurvatur og standarden på veien medfører 

stadige hastighetsjusteringer, noe som fører til 

at bilfører stadig må bremse og akselerere for 

å oppnå ønsket hastighet og sikkerhetsmargin. 

Under akselerasjon vil drivstofforbruket og 

utslippene være mange ganger høyere enn ved 

kjøring i jevn hastighet!

Dette påvirker det totale utslippet i stor 

grad, og kommer tydelig frem i figur 1, ved at 

drivstofforbruket er vesentlig høyere ved lave 

hastigheter enn ved høye hastigheter. Når TØI 

i sin analyse hevder at beregningene fra IEA er 

en nyansering av kurvene, mener vi at de trek-

ker gal konklusjon. Beregningene fra IEA er 

etter vår mening en grov forenkling av virke-

ligheten og registreringene som ligger til grunn 

for kurvene i figur 1. Dette har da også IEA selv 

angitt i sin rapport (s. 101). 

For ytterligere å poengtere den viktige 

forskjellen mellom «Steady-state» og virke-

lig kjøreatferd, har vi i figur 2 vist kurver 

for begge disse stadiene i samme figur. Figu-

ren er hentet fra en nyere amerikansk stu-

die (Barth og Boriboonsomsin, 2008). For 

det teoretiske «Steady-state»- stadiet er det 

mulig å oppnå utslippsreduksjoner ved å 

redusere gjennomsnitts¬hastigheten for alle 

hastigheter over ca. 40 km/t (25 mph). Også 

i den virkelige verden er det mulig å oppnå 

utslipps¬reduksjoner ved å redusere hastighe-

ten. Dette vil imidlertid primært gjelde reduk-

sjoner fra svært høye hastigheter, det vil si fra 

ca. 110 km/t eller høyere. Om vi legger kurvene 

fra ARTEMIS til grunn, vil grensen være enda 

høyere. Dersom hastigheten reduseres fra lavere 

hastigheter enn dette, vil utslippsreduksjonene 

være små. 

Slik reduksjon av hastigheten («Speed 

management») er ett av tre mulige alternativer 

for utslippsreduksjoner Barth og Boriboonsom-

sin angir i sin studie, og tilsvarer situasjonen 

TØI hovedsakelig fokuserer på.

Den andre mulighet er å få trafikken til å 

gå jevnere («Traffic smoothing»). Dette tilsva-

rer å flytte seg fra linjen med virkelig atferd, 

i retning mot linjen med «Steady-state». 

Dette tilsvarer forøvrig de to første scenario-

ene i SINTEF sin rapport, hvor vi erstattet 

eksisterende veg med henholdsvis en bedre 

og moderne tofeltsveg, og en firefeltsvei med 

motorveg¬standard. Utslippsreduksjonene vi 

kommer frem til etter utbedring av vegen, skyl-

des altså at den nye vegen tillater en mer øko-

nomisk og miljøvennlig kjøremåte med jevnere 

fart og mindre start og stopp.

Det siste alternativet er å øke hastigheten i 

områder hvor denne er lav («Congestion mana-

gement»), slik vi typisk har det i byområder 

med kø og avviklings¬problemer. Dette tilsvarer 

en situasjon vi har beskrevet i vår rapport, hvor 

vi utvider kapasiteten på en sterkt belastet veg-

strekning. Som det klart fremgår av kurvefor-

men er potensialet for utslippsreduksjoner, med 

norske hastighetsnivåer, desidert størst for de 

to siste situasjonene, men det optimale vil være 

å kombinere alle tre tiltakene fra figur 2.

økning i transportarbeidet

Når det gjelder økt transportomfang som følge 

av bedre veger, i form av nye og lengre turer, 

samt overgang fra andre transportmidler, er vi 

ikke uenige i at dette vil oppstå, men vi hevder 

at omfanget vil være svært avhengig av regionale 

og lokale forhold. Slike effekter vil være størst 

i bynære områder, og mindre eller fraværende i 

mindre tettsteder og på strekninger mellom disse. 

I de to første beregningsalternativene i rap-

porten til SINTEF la vi til grunn at vi ser bort 

fra effekten av økt transportarbeid, da vi for 

disse alternativene anså denne for ubetydelig. 

Det er ikke det samme som å hevde at en slik 

effekt er minimal i alle situasjoner. I vårt siste 

alternativ med overbelastet bymotorveg som 

utvides med ett felt, har vi brukt et eget kapitel 

på å drøfte konsekvensene av dette, og konklu-

derer med at vi her vil få en kraftig overgang 

fra kollektivtransport til bil. Etterspørselen i 

dette området er så stor at det vil kreve to eller 

tre ekstra felt for å ta unna for den umiddel-

bare trafikkøkningen. En slik utbedring vil ikke 

være realistisk, og understøtter derfor teorien 

om at det i store byer ikke er mulig å bygge seg 

ut av køproblemene. Vi har derfor ikke regnet 

videre på dette scenarioet. 

Vi har regnet på, og presentert resultater 

for, et alternativ hvor vi holder trafikkmengden 

konstant, men utvider vegen med ett felt. Fordi 

dette i praksis vil medføre økt trafikk, må de 

reduserte utslippene vi har beregnet betraktes 

som en potensiell reduksjon som kan oppnås 

dersom man ved hjelp av politiske og trafikk-

tekniske tiltak klarer å dempe etterspørselen 

tilsvarende den trafikkøkningen det ekstra feltet 

genererer. I ettertid ser vi at dette kunne kom-

met tydeligere frem både i de enkelte kapitlene 

og i konklusjonene.

Sluttkommentar

Resultatene fra rapportene til TØI og SINTEF 

viser at det å gi et entydig og generelt svar 

på om bedre veger fører til mer eller mindre 

utslipp, er vanskelig. Det er mange og kom-

plekse sammenhenger som vil avgjøre utfallet 

av dette. 

Vi mener utbedringer av vegnettet i og rundt 

mindre tettsteder, samt på strekninger mel-

lom disse, ofte vil kunne gi reduserte utslipp. I 

større byer og byområder, som har avviklings-

problemer og lave kjørehastigheter, vil det være 

et stort potensial for reduksjon i utslippene. 

Dette potensialet vil imidlertid veldig ofte bli 

spist opp av en økning i transportetterspørse-

len. For å oppnå en positiv effekt her, vil man 

derfor være avhengig av ganske restriktive poli-

tiske og trafikktekniske tiltak, som reduserer 

etterspørselen. I mange tilfeller vil man i byene 

ikke klare å få til en reduksjon som er stor nok 

til å veie opp for den økte etterspørselen.

Om bedre veger vil ha en netto positiv eller 

negativ effekt på utslipp og drivstofforbruket, 

vil i stor grad avhenge av hvilke forutsetnin-

gene man legger til grunn. Det vil derfor være 

lokale forhold som vil være avgjørende for om 

miljøeffekten av bedre veger vil være positiv 

eller negativ.  
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t Et budskap fra det offentlige – til ettertanke.  

Foto: Børge Bang.

Figur 1. Sammenheng mellom drivstofforbruk og gjennomsnittsfart. Kurvene 

gjelder for personbil med bensinmotor (ARTEmiS, 2005).

Figur 2. Sammenheng mellom drivstofforbruk og gjennomsnittsfart basert på 

virkelige data (blå) og «steady-state» (brun) (Barth og Boriboonsomsin, 2008).
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nSINTEF-rapporten «Miljømessige konsekvenser av 

bedre veier» – skrevet av forskerne Tore Knudsen og 

Børge Bang, publisert i februar 2007 – har medført en 

omfattende meningsutveksling mellom SINTEF-forskere 

og TØI-forskere i Samferdsels spalter (se Samferdsels 

utgaver nr. 4 – mai 2008, nr. 6 – august 2008, nr. 7 – 

september 2008, nr. 8 – oktober 2008 og nr. 7 – septem-

ber 2009). Her følger et nytt bidrag til debatten:

Mobilitet
8  «Bilen – den er mine ben»
  Av Susanne Nordbakke

Infrastruktur
10  Ja takk, sier danskene, både flere veier 

og bedre miljø 
  Av Flemming Dahl

Klima
12  Kronikk: Sveriges klimatmål oförenligt 

med snabbt ökat flygande
  Av Jonas Åkerman 

14  Elbilen – en løsning med komplikasjoner
  Av Finn Jørgensen, Terje Andreas Mathisen og 

Gisle Solvoll

16  Bilutstillingen i Genève 2010:  
Effektivitet og null utslipp

  Av Rolf Hagman
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Flyplassvekst 

gir klimasprekk

Oslo Lufthavn (OSL) og den statlige eieren 

avinor forventer stor trafikkvekst og ønsker 

derfor å bygge en ny terminal på Garder-

moen. Ullensaker kommune har nylig hatt 

konsekvensutredningen for en slik terminal ute 

på høring. Norges Naturvernforbund, en av 

høringsinstansene, ser den aktuelle trafikkvek-

sten som uforenlig med gjeldende klimamål 

og mener derfor at det påståtte behovet for ny 

terminal bør gås nærmere etter i sømmene.

TØI-forsker Jon Inge Lians artikkel i Sam-

ferdsel nr. 9, november 2009 med tittelen 

«Bra for hele Norge å la hovedflyplassen vokse» 

bygger opp under Avinors syn. Artikkelen er 

ganske representativ for TØIs luftfartsrelaterte 

rapporter og artikler, som sjelden drøfter de 

miljømessige utfordringene som veksten i fly-

trafikken bringer med seg. Dette henger natur-

lig nok sammen med hvilke tema TØIs opp-

dragsgivere ønsker belyst.

Mens Statens vegvesen er en etat som inn-

ser problemene med en fortsatt trafikkvekst, 

betrakter jeg Avinor og OSL som statseide aktø-

rer som fort kan havne i kategorien lobbyister 

for økt flytrafikk. Ofte lages det et motsetnings-

forhold mellom distriktshensyn og miljøhen-

syn, noe jeg finner uverdig. La 

oss heller bruke transport-

kompetansen i Norge på 

å utrede nye grep for å 

sikre at distriktsflyplas-

sene kan opprettholdes, 

uten at trafikken på de 

store flyplassene må vokse 

kraftig.

Den rike del av verden 

må kutte sine klima-

gassutslipp med 40 prosent innen 

2020 i forhold til 1990-nivå, for at 

målet om maksimalt to graders temperaturstig-

ning skal kunne innfris. Kutt i rike land kom-

mer i tillegg til at resten av verden må redusere 

sine utslipp i forhold til referansebanen. Så 

lenge ingen land eller sektorer ønsker å påta 

seg større utslippskutt enn 40 prosent i forhold 

til 1990-nivå, må vi forvente at alle aktører 

arbeider for å innfri dette.

Begrunnelsen for en ny terminal på Gar-

dermoen er at trafikken vil øke fra dagens 

18,1 millioner til 25,6 millioner passasjerer 

årlig i 2020 og hele 37,5 millioner i 2030. Vi 

må derfor spørre oss hvordan denne trafikkvek-

sten vil påvirke flytrafikkens klimagassutslipp. 

Først må vi kartlegge hvor stor utslippveksten 

har vært fra 1990. Vi har ikke tall som gjelder 

bare for flyrutene til/fra Oslo, men dersom vi 

antar at den relative veksten her samsvarer 

rimelig godt med veksten i salg av 

drivstoff til sivile fly i Norge, 

kan vi anslå at den har vært 

på ca. 55 prosent fram til 

2007.
En ambisiøs forutset-

ning kan være at flytra-

fikkens utslipp per per-

sonkilometer vil synke 

med 30 prosent fra 2007 

til 2020 som følge av nye 

fly og andre tiltak. Skal dette 

bli realisert, må det sannsynligvis 

brukes flere virkemidler, f.eks. økt pris på CO2-

utslipp og/eller strenge utslippskrav.

Vi har nå estimert utslippsvekst fra 1990 

til 2007 og gjort antakelser om utslippsreduk-

sjon per personkilometer fra 2007 til 2020. Da 

gjenstår det å korrigere for trafikkveksten fram 

til 2020, som ifølge OSL vil bli på 35 prosent. 

Vi forenkler og antar at gjennomsnittlig reise-

lengde ikke endres. Da finner vi at flytrafikken 

til/fra Oslo-området vil øke sine CO2-utslipp 

med mer enn 45 prosent, sett i forhold til 

1990-nivå. Dette står i grell kontrast til hvilke 

utslippskutt som er nødvendig. Dersom vi i 

tillegg tar høyde for en viss trafikkvekst på 

de «nye» flyplassene Rygge og Torp, ser vi at 

flytrafikken til/fra Oslo-området i 2020 vil ha 

CO2-utslipp som er mer enn to og en halv gang 

det nivået som er akseptabelt.

Norges Naturvernforbund forventer der-

for at samferdsels- og miljømyndighetene tar 

ansvar og ser den planlagte terminalen i en 

større sammenheng. Det gjelder ikke minst i 

forhold til behovet for å kutte klimagassutslipp, 

men også i forhold til andre samferdselstiltak.

Arbeidet med å utrede høyhastighetsbaner, 

med bygging som siktemål, kommer snart 

i gang. Etablering av høyhastighetsbaner på de 

mest trafikkerte flystrekningene i Sør-Norge 

og til/fra Sverige og Danmark vil sannsynlig-

vis redusere flytrafikken til/fra Oslo-området 

med om lag en tredel. Det betyr svært mye for 

behovet for en ny terminal. Dersom ny ter-

minal først bygges, vil investeringene måtte 

nedbetales. Staten vil dermed få lavere insen-

tiver til å satse på mer klimavennlige trans-

portløsninger. Det gjør det ekstra viktig å ikke 

investere mange milliarder i en ny luftfartsin-

frastruktur som legger føringer for framtidig 

transportpolitikk.

Den forutsatte trafikkveksten på OSL vil 

også ha andre store konsekvenser, bl.a. støy og 

mer biltrafikk til/fra flyplassen. Dette vil øke 

presset på miljøet ytterligere og påføre samfun-

net store investeringer, i bl.a. kollektivsystemet, 

som det neppe er tatt høyde for.

Spørsmålet om ny terminal på OSL handler 

ikke om å være for eller mot flytrafikk. Det 

handler faktisk om å ha et realistisk syn på hva 

som må til for å kutte rike lands klimagassut-

slipp med 40 prosent innen 2020 og 95 prosent 

innen 2050, som er nødvendig for å nå det offi-

sielle målet om at gjennomsnittstemperaturen 

på jorda ikke skal øke med mer enn to grader. 

Sav HOLGeR SCHLaUPItZ

Fagleder i Norges Naturvernforbund

debatt

«Spørsmålet om ny terminal på OSL handler ikke om å være for eller mot flytrafikk. det handler faktisk om 

å ha et realistisk syn på hva som må til for å kutte rike lands klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020 

og 95 prosent innen 2050,» skriver Holger Schlaupitz.  

Illustrasjonsfoto: Øyvind Markussen/Oslo Lufthavn aS.
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innser problemene med en 

fortsatt trafikkvekst, betrakter 

jeg avinor og OSL som statseide 

aktører som fort kan havne i 

kategorien lobbyister for økt 

flytrafikk

Debatt
18  Vekst i flytrafikken: Prismekanisme – 

bedre enn kapasitetsbegrensning som 
virkemiddel

  Av Jon inge Lian

19  Spelet om säkerheten:  
Skador bara en tidsfråga

  Av Jörgen Lundälv

20  Bedre veier og klimagassutslipp – en 
bredere diskusjon 

  Av Aud Tennøy, Arvid Strand og petter Næss 

Tilbakeblikk
22  Tømmertransport var drivkraften bak 

hovedbanen Kristiania–Eidsvoll:  
Norges første jernbane

  Av Trygve Elias Solheim

23  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur
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Slipper unna med farlig adferd
«Det er ingen tvil om at mer politikontroll både er samfunnsøkonomisk lønnsomt 
og vil bidra til færre trafikkforseelser (...) Men likevel ser det ikke ut til at politiet av 
den grunn øker sine kontroller.»
Av Rune Elvik

6
En diskuterbar promillegrense
«Er dermed den lavere promillegrensen en unødvendig begrensning av 
bilførernes handlingsfrihet? I prinsippet ja, men (...).»
Av Terje Assum 

Transport og klima
8  Nok et skritt mot grønnere mobilitet
  Av Are Wormnes

10  Lyntog i Norge:  
Spørsmålet er om det koster mer eller 
mindre enn det smaker

  Av Flemming Dahl og (kommentar)  
Lasse Fridstrøm

12  Hvis utslippene fra transportsektoren skal 
vesentlig ned: 
Sterke, raske og dyre tiltak nødvendig

  Av Wenche Kirkeby, Erik  Figenbaum og  
Oskar Kleven

Trafikksikkerhet
14  Stockholm satser ambisiøst på færre 

alvorlige trafikkulykker
  Av Michael W. J. Sørensen,  

Astrid H. Amundsen og Rune Elvik

Kronikk
16  Postverket og hovedveinettet 1647–1814: 

Lærdommer med relevans til nåtid
  Av Dag Bjørnland, Erik Brand Olimb og  

Nils Skarra

Luftfart
18  Nei til å subsidiere rivalens flyplasser
  Av Flemming Dahl

Tilbakeblikk
20  Main Street of America
  Av Trygve Elias Solheim 

Debatt
21  Trafikskadade drabbas av bristande stöd
  Av Jörgen Lundälv

22  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur
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Reduksjon i lokale utslipp
Beregning av forventede utslipp som følge av innfasing av Euro IV og Euro V 
peker i retning av vesentlige reduksjoner i lokale utslipp fra godsbiler i løpet  
av få år. 
Av Inger Beate Hovi og jardar Andersen

6
Den beste av to nest-best-løsninger
Hvis man ikke ønsker direkte beskatning av rushtidstrafikken, er det bedre å 
skattlegge biltrafikken via skatt på parkering enn å subsidiere kollektivtrafikken 
via skattefritak på periodekort.
Av Åse Nossum

Sykling
8  Tre gode sykkeltiltak… men de brukes 

ikke i Norge
  Av Michael W. j. Sørensen

Logistikk
10  Ny metodikk for kartlegging 

av forbedringsmuligheter i 
varedistribusjonen: Kostbare tidstap kan 
bli redusert

  Av jørgen Rødseth

Kollektivtransport
12   Dårlig butikk kan være god 

samfunnsøkonomi, mener noen: 
Forlenget liv på Bratsbergbanen

  Av Flemming Dahl

Trafikksikkerhet
14   Dødsulykker bil-sykkel: 

Bilistene ser ikke  syklistene
  Av juned Akhtar og Fridulv Sagberg

Bybane i Bergen
15   En ny tid – med mange utfordringer
  Kommentar av Arvid Strand

Luftfart
16   Oslo svakest i Norden på interkontinentale 

flytilbud
  Av jon Martin Denstadli

Debatt
18   Luftfartens fremtid i Europa under press
  Av Einar Sørensen

19  Rushtidsavgift – en kamp mellom  
folket og eliten? 

  Av Eivin Winsvold

21   Høyhastighetstog i Norge: Kostnader, 
lønnsomhet og beregninger

  Av Øyvind Halleraker

Tilbakeblikk
22   The Line – starten for fransk luftfart
  Av Trygve Elias Solheim

23  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur
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Sjeldne, men vonde vogntogulykker
Vogntog er sjeldnere innblandet i ulykker enn andre kjøretøy når det tas hensyn 
til kjørelengde. Men når ulykkene skjer, og det finnes flere forklaringer på 
hvorfor de skjer, er de vanligvis meget alvorlige på grunn av høy vekt og stor 
masseforskjell mellom vogntog og motpart. 
Av terjeAssum og Michael W. J. Sørensen

6
Når noen forsøker å unngå køen…
Antagelse om kø mandag – torsdag gjør at mange prøver å kjøre før køene 
starter, velger å følge lokalveinettet for å komme lenger frem i køen og muligens 
også på andre måter oppfører seg annerledes i trafikken enn de ellers ville gjort. 
Og den slags kan det bli kø av.
Av Anne Marstein og Siri Rolland

Kollektivtransport
8  EUs kollektivtransportforordning – et halvt 

år etter: Aktørene posisjonerer seg
  Av Merethe Dotterud Leiren

Trafikksikkerhet
10  Bevisst blanding av myke og harde 

trafikanter: Uvisst om det reduserer 
ulykkesomfanget 

  Av Michael W. J. Sørensen og Alena Høye

Klima
12  Overordnet planlegging må til for å styre 

handelsutbyggingen
  Av Aud tennøy

14  Reelle NOx-målinger viser at utslipps-
kravene i Euroklassene ikke oppfylles

  Av Inger Beate Hovi
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Tilbakeblikk
15  Mange veier over fjellet
  Av trygve Elias Solheim

Debatt
16  Om høyhastighetstog og 

nyttekostnadsberegninger 
  Av Lasse Fridstrøm 

18  Fly, ikke lyntog, er løsningen for Norge
  Av torbjørn Lothe

19  Samfunnsøkonomiske analyser holder 
høy internasjonal standard

  Av James Odeck

20  Potentialen för samåkning är närmast 
oändlig

  Av Björn Abelsson

21  Postens skal frem – og inn i fremtiden
  Av Elisabeth H. gjølme

22  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur
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4
Kampen mot støyen – 10 forslag
«Økningen i støyplagen skyldes i hovedsak økt vegtrafikk, men også fortetting 
ved at nye boliger etableres nærere større veger. På det viktigste området for 
innsatsen mot støy, går det med andre ord helt feil vei.» 
Av Ronny Klæboe

6
Manglende vilje – manglende sykkelveier
«Det er rett og slett politisk vilje som mangler. Eller sagt på en litt penere måte: 
Sykkeltiltak i bysentra i Norge og Oslo er uten tvil vanskelige å gjennomføre, men 
umulig bare når en ikke vil.»
Av Ove bengt berg

Byplanlegging
8  Storbyområder: 

Kjøpesenterets lokalisering avgjør hvor 
mye trafikk det skaper 

  Av Øystein Engebretsen og Arvid Strand

Infrastruktur
10  Tunnel gjennom Pyreneene: 

Den nye porten til Spania
  Av Einar Sørensen

12  Dårlig asfaltarbeid, dårlig butikk for Norge
  Av Flemming Dahl 

Nyttekostnadsanalyser
14  Om å ankomme for sent eller reise 

for tidlig:  
Nytten av mer pålitelig reisetid

  Av Hanne Samstad og Mads Paabøl Jensen

Kronikk
16  Vegprising som trafikksikkerhetstiltak: 

La trafikantene betale kilometerpris for 
den sikkerheten de vil ha

  Av Rune Elvik

Areal og transport
18  Sterkt voksende befolkning i Oslo og 

Akershus: 
Nye tiltak – eller trafikkaos

  Av Siri Rolland og Anne Marstein

Kommentar
20  Bjørvikatunnelen: 

Nå gjelder det å ta ut miljøgevinstene
  Av Aud tennøy

Debatt
21  Kjøretiden Oslo–Bergen kan halveres
  Av Erik Heirung, Nicolai Østhus og  

Johannes Sørli

Tilbakeblikk
22  Om å gå, før og nå
  Av trygve Elias Solheim

23  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
31  Ny faglitteratur
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Annerledes bruk av kollektivfeltet
«Det er et spørsmål om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi elbiler og taxi 
tilgang til kollektivfelt,» skriver artikkelforfatterne, som foreslår nytenkning: «Ved 
etablering av nye kollektivfelt bør en spesielt vurdere å la dette bli prioritert felt 
også for godstransport.»
Av Stein Emilsen og Snorre Lægran
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Luftkvalitet
8  Mye å lære av luftforurensningen i Bergen 

sist vinter: 
Rask handling, men liten effekt

  Av Arvid Strand, Harald Aas, Petter 
Christiansen, Vibeke Nenseth og Nils Fearnley 

Godstransport
10  Avbrudd i fremføringen av 

varetransporter: 
Transportøren skjermer vareeieren mot 
tidstap

  Av Jan Husdal og Svein Bråthen

12  Verktøy til bruk mot varetransportens 
miljøulemper

  Av Jardar Andersen og Olav Eidhammer

Jernbane
14  Hvis en stor sving blir kuttet på 

Bergensbanen: 
Raskere tog med flere passasjerer

  Av Annelene Holden Hoff

16  Ja eller nei til å flytte jernbanestasjonen 
ned under bakken: 
Kamp om indrefileten i Stuttgart

  Av terje I. Olsson

Samferdselsbudjettet
18  Samferdselen og budsjettforslaget: 

Mange ville gjerne hatt mer

Kommentar
19  Budsjett som gir håp
  Av knut Arild Hareide

Vei og miljø
20  Britisk nytenkning: 

Motorveien og vi
  Av Beate Elvebakk

Debatt
21  Trygg Trafikk – utrygg trafikk?
  Av Sture Ellingsen

Tilbakeblikk
22  Lengdegradens mysterium
  Av trygve Elias Solheim

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

6
Effektivt mot støy i boligen – men dyrt
Fasadeisolering mot støy i boligen er både dyrt og virkningsfullt, mener 
artikkelforfatterne. «Men når nye og strengere støykrav både med hensyn til 
innendørs og utendørs støyplage skal iverksettes, vil sannsynligvis en kombinasjon 
av ulike tiltak være den mest samfunnsøkonomiske løsningen,» skriver de.
Av Astrid H. Amundsen, Gunn Marit Aasvang og Ronny klæboe
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Skreddersydd kjøreopplæring
Et tiltak for redusert trafikkulykkesrisiko blant innvandrere kan være å legalisere 
de såkalte »L-skolene” og dessuten subsidiere dem med offentlige midler, 
fremholder artikkelforfatterne. 
Av brita Gjerstad og Anders vassenden

6
Syklister mellom bilene
Midtstilt sykkelfelt – et oppmerket felt i kryss, til venstre for bilenes høyresvingsfelt 
– er en god løsning med tanke på syklisters sikkerhet, trygghetsfølelse og 
fremkommelighet, mener artikkelforfatteren. 
Av Michael W. J. Sørensen

Kollektivtransport
8  Det skandalepregede  

billettsystemet Flexus: 
Mange kokker, mye søl

  Av Julie Runde Krogstad

10  Erfaringer fra et EU-prosjekt: 
Smidigere transport kan styrke turismen

  Av Jon Inge Lian og Eivind Farstad

12  Mens verden venter på neste sommer-OL: 
London frykter transportkaos i 2012

  Av Andreas Walstad

Kompiskjøring
14  Miljø, tid og  penger kan spares: 

Et mulig marked for samkjøring
  Av Petter Christiansen og vibeke Nenseth

Infrastruktur
16  Inntrykk fra en reise i Kina: 

Gjennomføringskraft og store utfordringer
  Av Terje Assum, Marika Kolbenstvedt og  

Olav Eidhammer

Godstransport
18  Verdien av godslevering i tide kan måles
  Av Askill Harkjerr Halse og Marit Killi

Tilbakeblikk
20  Nær 150 års metro-historie
  Av Trygve Elias Solheim

Debatt
22  Drøvtygging om Ringeriksbanen
  Av Tormod E. Eitrheim

22  Lastebiler i kollektivfelt bør utprøves!
  Av Olav Slaatsveen

23  Europa-aktuelt
23  TEMPO-nytt
24  Samferdselsaktuelt
30  Ny faglitteratur
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De venter – og det koster dem dyrt
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.
Av Alberte Ruud og Bård Norheim

6
Nytt liv for gamle plattformunderstell
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. 
Av Gisle Solvoll og Ketil Aas-Jakobsen

Trafikksikkerhet
8   ABS-bremser på MC kan trolig redde liv
  Av Alena Høye

Kollektivtransport
10  Balansegang mellom drosjeeierens og 

kundens interesser
  Av Jørgen Aarhaug og Oddgeir Osland

12  «Kommunen kan forsterke effekten av 
Bybanen gjennom å føre en helhetlig 
og langsiktig politikk som reduserer 
bilbruken»

  Av Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og 
Arvid Strand

14  «Et vanlig argument i den årelange 
bybanedebatten var at banen ville kjøre 
med tomme vogner. Men det motsatte 
har vært tilfelle»

  Av Ingrid Dreyer

Sjøtransport
15  Klart for nye seilingsruter utenfor sør- og 

vestkysten

  KOMMENTAR: 
Gevinster i form av sparte oljeutslipp

  Av Juned Akhtar

Miljø
16  USA og Tyskland: 

Lite effektive vrakpantordninger 
  Av Lasse Fridstrøm

Debatt
18  Vil bedre økonomi redusere ikke-vestlige 

innvandreres risiko i trafikken?
  Av Susanne Nordbakke

20  Feil om Ringeriksbanen
  Av Torbjørn Svendsen og Kjell Erik Onsrud

21  Jernbane og motorvei Hønefoss–Oslo bør 
gå i tunnel under Nordmarka 

  Av Fredrik C. Hildisch

22  Når den kinesiske dragen slår vingene ut
  Av Einar Sørensen

Tilbakeblikk
23  Middelhavet: 

Starten på internasjonal turisme
  Av Trygve Elias Solheim

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