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Når transportdata ikke slippes fri …

Tilbake til sentrum, bra for miljøet

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor «mangler en helhetlig strategi for tilgjengeliggjøring av transportdata,» skriver artikkelforfatterne med utgangspunkt i en studie
gjennomført av SINTEF og NTNU. En av deres påpekninger: «Manglende tilgjengeliggjøring kan føre til at verdifulle data ikke omsettes til nytte og glede for allmennheten.»

Utslipp fra bilkjøring til og fra jobben kan kuttes kraftig ved å gi ansatte et bedre kollektivtilbud og samtidig redusere deres muligheter til å parkere gratis, viser en TØI-studie. Den
har tatt for seg forsikringsselskapet Gjensidiges tilbakeflytting fra Oslos utkant til Oslo sentrum. Men artikkelforfatterne poengterer at noe av vinningen kan gå opp i spinningen …
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725 millioner kroner for hvert spart minutt
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