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Hva hvis de ikke kom med skip ...

God butikk i hyppige fergeavganger

Om de hundretusener cruiseturister skriver artikkelforfatterne at «Det er langt fra sikkert
at alle disse besøkende ville ha kommet til Norge om de ikke hadde kommet som cruiseturister.» Men: «Hvis vi likevel tenker oss at de hadde kommet med et annet transportmiddel, ville det ha medført store miljø- og samferdselmessige utfordringer.»

«Kanskje direktøren i Fjord1 sine påstander om at ferjene på sentrale
riksvegsamband bør gå så ofte at en ikke trenger rutetabeller, er en god ide?»
skriver artikkelforfatterne. De viser til ulike forhold som «trekker i retning av at det
vil være fornuftig å øke ferjefrekvensen fremover.»

Av Eivind Farstad og Petter Dybedal

Av Finn Jørgensen og Gisle Solvoll
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Universell utforming til sjøs – hvor står vi
og hvor går vi?

Syklisme
		 Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning
for syklistene

		

Av Michael W. J. Sørensen
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