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er bortsett frå Frp stilt seg het. Langeland mener at_det

Av ALF BJARNE JOHNSENSVs samferdselstalsmann meter i timen kan bli maks-

i^^:
ferdselsministér Marit

- Det har Stortinget allere-

^Dersom dette blir stående, Intercity-utbyggingen kan bU Høyre, sler Langeland til VG^

bryter Sp med sitt eget motto
om å ta hele Norge i bruk,ra-

Arnstad (Sp) etter at

hun avlyste f remtidig
lyntogutbygging i Norge. Men nå varsler
Arnstad at også

ser Langeland.
Han inener at uttalelsene

avslører et enormt sprik i tog-

ved å sette ned hastigheten

motsatte av alle andre land l

Larvik, Hamar og Halden.
- Hvis det viser seg at reise-

hastighetstog," legger han til.
Dagsavlsen skrev i går at

regjeringspartiene

t

.

10 milliarder

ses ned.

f

Hallgeir Langeland (SV) me-

Ski vil få lavere hastighet:
- Seg vil ikke forskuttere

billigere

me7samå vi spørre oss om gene på Østlandet alleredenå tatt endeUg stUUng tU dette, sl
det'er fornuftig å bruke så Margjm-GiS tor lavere hastig- er hun.
mye penger på høyere hastighet. Jeg tror ikke folk vil være

t

neste ti årene. De skal inn i

tak når hun både avlyser lyn-

;

tjent med det, sier samferdselsministeren til VG.

lega:

tog-planene og vurderer å set- Nasjonal ^Transportplan som
te"ned hastiiheten på de så- Stortmget skal vedta senere_i

Må tåle 250 km/t
kaue'lnterci!y4injene-fra 260 yarj romjulen sa Amstad til -Ma^ klikke ^uten^.e
NRK at Norges økonomiske sette stortmgsyedtak til side.
til 200 kilometer l timen.
r-DeTer uhørt at hun vUleg- situasjon ikke. kan, forsvare Stortinget har i fire sta^bud^

»

^

- Jeg har,ingen

regnlngenfortogs* på-hvadet koster^ g^nn_til^Mle^
snTgenTsVbesJQrfder bygge dobbettspor for 3emtøneY<?k'?s. .telH;

Jembaneveiket for å lyntog i htorgé, sier Dehargjortetmeget
grundig" arbeid med
forsøke å gjøre sat- SV-répresentanten

s«vgen så "dyr som Halfgéir Langelaml. ulike lentet OQ _ ulike

overhodet muBg.

- Både det aner-

Han

til at Bdshorisonter, "og in-

inister

gen av regnest^<ke-

kjente tyske jemba- Marit Amstad også ne viser samfonsresetekapet D'eutche har undeiyurdert~ef- økonomisk, lønnsom-

Bahnogdenintema- ^ten_av,_å_.^_^dte ^, ster Martt Arn-

Overfor VG går hun nå enda bygges for minst 250kilome-

lengre og aatyder at 20& kilo- térTtimen. Det har alle parti-

frå vei til bane.

Regjeongspaitiene onen UIC har
kraigter' også om langt lavere

^ySÆ^^
fremtidig lyntognett, skal
og Stavanger.
ne for i stedet a satse på glgantiske motorveiprosjekter
sier Langeland til VG.

.

t

Uttalelsen får Langeland Ul
nerat Sp-atatsråden bryter Regjeringen rna raskt bUemg
medmins-t-fem-stortmgsved- om-tog.ambisjonene for de a rase mot sin rødgrøone kol-

t'

Men Amstad utelukker ikke

fra-250 t-il200km/tfra Oslo til Europa, som prioriterer hoy. at også togene mellom Oslo og

^mbTqonene" mellom "de't?e tidenblir;omtrentden sam. flereayde^banesteeknm. "O2.^_n^t^toge^^lkke

o

kjørefarten må brem

-' Sp risikerer å gjøre det de gått inn for, sier han.

10 milliarder kroner billigere

.w

sjonate'jembaneurfr fratusawisaytø|ere. stød.
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