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Gi OPS en sjanse ...

Ikke lønnsomt for folk flest

«Det har hos mange festet seg et bilde av at OPS rett og slett er det samme som
å kjøpe vei på avbetaling. Mon det», skriver kronikkforfatteren, som så forklarer
hvorfor OPS, slik han ser det, passer særlig godt i Norge.

«Ladbare hybridbiler vil, med en offentlig støtte som i større grad står i relasjon
til den klimanytten man oppnår, kunne bli et attraktivt valg i forhold til biler uten
lademulighet», skriver artikkelforfatteren. Vil kunne bli det, altså.

Av Lasse Fridstrøm

Av Rolf Hagman
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23

		 Mye kan vinnes på bedre koordinering av
investeringer i infrastruktur

		

Av Arnt-Gunnar Lium
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Med inspirasjon fra nordmennenes KVU:
Slik tidligutreder svenskene sine nye
transportløsninger

		

Av Gro Holst Volden

Are Wormnes’
refleksjoner:

		 Drømmen om en bro
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Av Idar Kreutzer

19 Dropper Vegvesenet kravene til
dokumentasjon?

Gert
Madsen

Av Harald Minken
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Mikrosimulering i storskala:
Bybaneprosjektet i Stor-København under
lupen

		

Av Morten Stenberg og Pernille Bruun

20 La oss finne ut hva vi vil med
drosjenæringen
Av Jørgen Aarhaug

20 Uklar taxianalyse fra
Forbrukerrådet
Av Lars Hjelmeng og Atle Hagtun

24

Logistikk
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Flere mindre godsterminaler framfor få
store

		

Av Geir Berg

3 spørsmål & 3 svar

18 Stort behov for
infrastrukturinvesteringer
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Europa-aktuelt
TEMPO-nytt
Vilje til å satse på godstoget:
Nordmenn i utakt med Europa
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Gert Madsen, se
ham i denne sammenheng som en
mannen i gata,
svarer på spørsmål i
anledning av at han
lenge har sett tunnelprosjektet Ryfast
som ute av harmoni
med EUs og Norges
tunnelsikkerhetsnormer og derfor
har kjempet mot
prosjektet.

Samferdselsaktuelt
Ny faglitteratur

Av Eilif Ursin Reed
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Traffic in towns - 50 år etter:
Hvordan en britisk offentlig utredning
ble en bestselger og bidro til å forvandle
transportplanlegging for alltid

		

Av Morten Welde
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