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Den dagen alle sier det de
mener, bryter kulturen
sammen

HAUK

DAGENS SUKK

Det er uforståelig at Norge satser på flere forurensende fly framfor lyntog.

En enkel sak

PÅ TEPPET
Påminnelse I
Nå gjelder det å unngå
generaliseringer om at alle
frpere jukser med reiseregninger, selv om stor
tingsrepresentant Mazyar
Keshvari gjør det, forma
ner rettskaffen leser.

Påminnelse II
De som
gleder seg
over
Keshvaris
pause fra
politikken,
bør huske
at Carl I.
Hagen er
Lurer i skyggene
vara
representant.

Frans-Jan Parmentier

NATURLIGVIS
Å motvirke klimaendringer er ofte en

komplisert affære, men noen beslutnin
ger er enkle. Som å ikke bygge en tredje
rullebane på Gardermoen. En kapasi
tetsøkning av lufthavna fører bare til
mer CO2-utslipp, og dessuten mer støy.
Det er dårlig for miljøet og dårlig for
livskvaliteten i Romerike.
Derfor er det heller ikke rart at
motstanden fra alle sider vokser – fra
miljøorganisasjoner, borgerplattformen
«Nei til tredje rullebane» og bondeorga
nisasjoner. Tidlig i september samlet de
seg foran Stortinget for å protestere
høylytt mot en tredje rullebane. Men
skal vi tro Avinor, er alle disse protestene
bortkastet. Tredje rullebane er visstnok
uunngåelig. Flytrafikken er i vekst, og
rundt år 2030 vil Gardermoen ha nådd
maskimalt antall passasjerer: 35 millio
ner i året. Den eneste løsningen er
angivelig en tredje rullebane, og det må
vi bestemme oss for nå.

Det hører med til historien at Avinor vil

gjøre Oslo til et stort, internasjonalt
knutepunkt. Transatlantiske reisende
skal i framtida ikke lenger bytte fly i
London, Amsterdam eller Frankfurt,
men i Oslo. Om Avinor vil takle denne
konkurransen er uklart – men hvis de
lykkes, betyr det at det vil dundre
passasjerer over hodene på oss som bare
skal innom Gardermoen. God butikk for
flyplassen, liten verdi for resten av
landet. Om man nå er enig med Avinor
om at flyplassen skal vokse, så kan de
fint gjøre dette med bare to rullebaner.
Heathrow, som tar imot 75 millioner
passasjerer hvert år, har også bare to. Ja,
det er kaotiske tilstander der når det
snør – men det samme gjelder Frankfurt
med sine fire rullebaner. Mangel på
snøbrytere og mulighet til avising synes
å være et større problem. Slikt er i orden
på Gardermoen.
Gardermoen når kapasitetsgrensa,
særlig i rushtida, og en tredje rullebane
vil kunne avlaste. Men tre av ti reisende,
både i rushen og ellers, flyr på bare fem
ruter. Hvert år flyr 8,5 millioner passasje
rer fra og til Trondheim, Bergen, Stavan
ger, København og Stockholm. Jeg synes
også at det er viktig med gode forbindel
ser til disse byene, men i luftlinje er det
under 500 kilometer til hver av dem.
Nordmenn flyr allerede nå mest innen
lands av alle europeere – fire ganger så
ofte som svenskene, nummer to på lista.
Innenlandsreising må da kunne gjøres
annerledes?

Potent

RULL INN PLANEN: Det er galskap å satse på en tredje rullebane på Gardermoen, slik
Avinor nå gjør, skriver Frans-Jan Parmantier. 
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For nesten sju år siden publiserte det
daværende Jernbaneverket en detaljert
utredningsrapport om et mulig lyntog
nettverk i Norge. Hvis hele nettet hadde
blitt bygget ut, ville man kunne være i
Bergen, Trondheim og Stavanger på
to-tre timer, direkte inn i sentrum. Det er
mye raskere enn å ta fly, for selv om

kilometer. Flyselskapene vet dette:
Lufthansa tilbyr til og med togreiser på
korte avstander.
Lyntog er vellykket fordi alle vet at
toget er raskere og mer behagelig på
korte avstander, til tross for at spillet er
rigget. Flyreiser blir støttet i stor stil: Det
er så å si ikke avgifter på kerosin, lite
eller ingen merverdiavgift på
flybilletter, og den enorme belast
ningen på miljøet blir i svært liten
grad regnet inn. I det nye stats
budsjettet topper regjeringen det
hele ved å senke avgiften på korte
flyvninger.

«Innenlandsreising
må da kunne gjøres
annerledes?»

flyvningen bare tar 50 minutter, gjør
transport til og fra flyplassen, sikkerhets
kontroll, venting og tidlig boarding at
man ofte bruker fire timer eller mer. Hvis
ikke Oslos flyplass var knyttet til byen
med Norges eneste lyntogforbindelse,
hadde det tatt enda lenger tid.

Dessverre ble det aldri noe av lyntog på

lange avstander, til tross for forventede
passasjertall på flere millioner. Regjerin
gen venter på utbyggingen av Intercitynettverket, men det vil ikke være ferdig
før i 2030. Nølingen kommer først og
fremst av at det ikke er billig å bygge
lyntog i fjellandet Norge. Men selv ikke
en delvis innføring er på agendaen
lenger, selv om resten av Europa har vist
at en slik stor investering lønner seg. I
Tyskland og Frankrike er det få reisende
som velger flyet på avstander under 500

Det er uforståelig at vi i et av verdens

rikeste land ikke får til å lage bare én
lyntoglinje mellom to storbyer, men
setter inn alt på forurensende fly. Avinor
ønsker riktignok at alle innenlandske
flyvninger er elektriske innen 2040. Men
det er svært usikkert. De elektriske
flyene man trenger finnes ikke, i høyden
som skisser på tegnebrettet, mens
lyntoget er velprøvd teknologi. Hvis vi
vil gjøre Norge til et land der det blir
raskere og mer miljøvennlig å reise
mellom byene, så ligger svaret på land,
ikke i lufta.
Frans-Jan Parmentier,
forsker ved Universitetet i Oslo
frans-jan@thissideofthearctic.org

Øystein Heggdal, Stefan Sundström, Anna Blix
(permisjon), Frans-Jan Parmentier og Anne SverdrupThygeson skriver om natur, miljø og landbruk i
Klassekampen hver fredag.

Den svenske omsorgs
giganten Ambea kjøper
Aleris Omsorg for 2,4
milliarder, og direktør
Fredrik Gren ser ifølge
bilaget lyst på framtidig
fortjeneste:
Det at det er så lav
markedspenetrering i
omsorg i de nordiske
landene, sammenlignet
med resten av Europa,
tyder på at det er et stort
framtidig potensial.
Dette tenker vi vil stanse
den evinnelige hakkingen
på velferdsprofitørene.

Glødende
Fremskrittspartiets
ordfører i Mandal Alf Erik
Andersen understreker at
han jobber for et varmere
samfunn.
Dette er en naturlig følge
av partiets klimaskepsis.

Felles
Sigurd Skirbekk spør i et
innlegg om Viken:
Hva som er fellesnevneren for Halden, Høland,
Hurdal, Høvik. Hurum.
Heistamoen, Hønefoss og
Hallingdalen, må en visst
være Høyre-statsråd for å
forstå.
Man trenger ikke engang
sitte i regjering for å fatte at
de nevnte stedsnavn
begynner på H.

Gode navn
Etter at
britiske
Go-Ahead
vant
anbudet på
Sørlands
banen, blir
Gooool!
Bergensbanen
trolig det
neste – under navnet Gol
Ahead, foreslår bereist
leser.
teppet@klassekampen.no

