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Klimasatsing 
Avinor og flyselskapene har utarbeidet en ambisiøs plan med en rekke tiltak som 
skal redusere luftfartens bidrag av klimagasser frem mot 2020. Tiltakene omfatter 
såvel selve flytrafikken som operasjonene på bakken og i tilbringertjenesten. Til 
tross for en kraftig forventet trafikkvekst, vil utslippene stå stort sett på stede hvil.
Av Reidar Meland og Olav Mosvold Larsen

Holdning til tidsdifferensierte satser

I Stockholm er det innført en bomring hvor prisene for å passere

varierer gjennom døgnet. Prisen er høyere i rushtiden, lavere utenom

rushtiden og gratis på kveldstid og i helgene.

Hva synes du om å innføre en tilsvarende ordning i Oslo?
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Persontransport

8  Trygt eller truende på reisen? 
  Av Agathe Backer-Grøndahl og Aslak Fyhri

Vegprising

12  Oslofolk positive til varierende bomsatser
  Av Statens vegvesen

POT 

13  Program for Overordnet Transportforskning
  Av Flemming Dahl

  1�  På jakt etter kunnskap 

  14  Blikk inn i en annerledes fremtid

  15  Nye transportmønstre ute og hjemme

  16  God sjåfør avgjørende for betalingsviljen

  17  Til sjenanse for mennesker og miljø

  18  Skip kontra lastebil, hva er best for miljøet?

  19  Staten betaler, samfunnet vinner

  20  Pluss og minus ved konkurranseutsetting

Tilbakeblikk

21  Trikken i mitt hjerte
  Av Trygve Elias Solheim

Kommentar

22  Bedre tilbud er viktigere enn lavere takster
  Av Alberte Ruud og Bård Norheim

24  Europa-aktuelt 
  Av Flemming Dahl

25  Samferdselsaktuelt
30  Ny faglitteratur

10
Ja til vegprising
Et representativt utvalg av bosatte i Trondheim mener at vegprising ville vært et 
mer rettferdig innkrevingsprinsipp enn andre former for brukerbetaling de ble stilt 
overfor i en holdningsundersøkelse foretatt etter at bomringen i Trondheim ble 
lagt ned. Det bør satses på kollektvtransport, sikkerhet og miljø.
Av James Odeck og Terje Tretvik


