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En miljøproblematikk å ta fatt i
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Ikke bare-bare for eldre å gå ut

«Førti år etter at Romaklubbens ‹Limits to Growth› ble avfeid som dommedags
profeti, er det få som bestrider at voldsom global vekst i både befolkning,
ressursbruk, klimagassutslipp og naturforbruk (...) må under kontroll», skriver
Nærblikk-forfatteren når han ser tilbake på CIENS-uka i Oslo denne måneden.

«Flere forteller at de ikke går ut dersom det er for glatt», skriver artikkelforfatterne
i sin vurdering av tiltak som kan gjøre det mer attraktivt og tryggere for eldre å
gå. Også syklister virker skremmende på eldre: «De opplever at syklistene sykler
for fort, er uforsiktige og ikke ringer i bjella.»

Av Rasmus Hansson

Av Julie Runde Krogstad, Randi Hjorthol og Aud Tennøy
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Reisebrev
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		 Kinas veitrafikk sett med norske øyne:
Færre drepte, men fortsatt altfor mange
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		Oljemysteriet

Av Terje Assum

Infrastruktur
		 Vegbygging i Sverige og her hjemme:
Nordmennene har en mer avslappet
holdning til lønnsomhet

		

Av Morten Welde

Are Wormnes’
refleksjoner:

Debatt
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Av Rune Elvik

19		
Hva koster ett minutt?
Av Frode Hammer
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Luftfart
		 Sterkt voksende tilbud for p assasjerer til,
fra og i Norge:
Flere flyseter, flere flyruter, lengre flyreiser,
større fly

		

Av Nigel Halpern

Kollektivtrafikk
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By kontra distrikt:
Et dilemma i drosjepolitikken

		

Av Jørgen Aarhaug og Kåre Skollerud

3 spørsmål & 3 svar

18		Slik kan vår forskning tolkes av
politikerne ...

Kari
Aamodt
Espegren

20		Sammenslåing av JBV og NSB –
en kommentar
Av Gunnar Markussen
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Drosjemarkedet modent for
revisjon
Av Av Anne Haabeth Rygg
og Janne Pedersen

22 Lønnsom motorvei?
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Kari Aamodt Espe
gren, seniorforsker
ved Institutt for
energiteknikk (IFE),
har synspunkter
på hva som kan
virke i kampen mot
klimaforandringene.

Samferdselsaktuelt
Europa-aktuelt
Ny faglitteratur

Av Pål Jensen
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TEMPO-nytt
Noreg slit med å redusere
utsleppa
Av Borgar Aamaas

Kronikk
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Regjeringens NTP-satsing på
kollektivtransporten:
Mye til den som gjør lite

		

Av Arvid Strand
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