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C KJELL ERIK ONSRUD 

En varmere jordatmosfære gir et livligere klima. Det blir også mer brutalt. 
Vi opplever stadig mer ekstremvær. Det er enorme krefter som er i stand til 
å ødelegge bygninger, infrastruktur og ra liv. Med stort forbruk av fossil 
energi overgjødsler vi atmosfæren og bringer mer ved til bålet. På den annen 
side har fossil energi frigjort mennesket fra mye tungt kroppsarbeid og gitt 
oss muligheter til forbruk og opplevelser i et omfang som var utenkelig før. 
Dette er også en rus og en avhengighet. 

FNs klimapanel har nylig lage fram en rapport som slår fast at skal vi ha 50 
% sjanse til å begrense oppvarminga av atmosfæren til 1,5 grader så må utslip
pene av klimagasser kuttes med 45 % innen 12 år. Regjeringas forslag til 
statsbudsjett svarer ikke på utfordringen. 

Klimagasskutt som monner kan ikke overlates til den enkeltes idealisme og 
frivillighet. Det må gjøres i feJ\esskap og gjelde alle. Til det har vi politikken. 
Alternativet er sammenbrudd på et eller annet tidspunkt, kaos og diktatur. 
Transport er en betydelig kilde til klimagasser og er også en pådriver for et 
høyt forbruk" Utfordringa for våre politikere må være bedre transport, ikke 
mer. 

Infrastrukturen styrer virksomheters og enkeltpersoners transportvalg. Det 
politiske flertallet styrer hvilken infrastruktur som skal bygges. Motorveg 
fremmer bilen på bekostning av kollektivtransport, og lastebilen på bekost
ning av godstog og skip. 

Med Nye Veier AS som redskap vil Regjeringa bygge ut sammenhengende 
motorveg, i hovedsak med 4-felt, mellom Rogaland og Trøndelag via Sør
og Østlandet. Motorvegnettet skal stå klart innen 12 år. Da skal det fort
satt være fire år igjen ril dobbeltspor i intercity på Østlandet er fullført! 
Dette er en politikk for forigår, og svarer ikke på dagens og morgenda
gens behov. 

Jernbane har lav miljø- og klimapåvirkning skriver Regjeringa i forsla
get til statsbudsjett. Hvorfor prioriterer de den ikke høyere? Ingen 
infrastruktur eller transportform •er egentlig «miljøvennlig». Det kor
rekte begrepet er «grader av miljøbelastning». Full miljøgevinst av 
jernbanen får vi først når den prioriteres framfor flere motorveger og 
rullebaner. Hva er klimagevinsten med motorveger med fartsgrense 
110 og den 3. rullebanen på OSL? La jernbanen bli «bredbårndet» 
mdlom landsdelene og til det nære utland. Så kan produktutvik-
ling på biler og fly bli en tilleggsbonus og ikke eneste halmstrå, 
slik dagens politikk går ut på. 

Det norske politiske flertallet burde snu dagens investerings
profil, medregnet bompengene på hue; 2/3 til jernbane og 1/3 
til store vegprosjekter. Det er ved å omprioritere at vi kan få 

store forandringer raskt. «Mer av alt, men motorveg og 
større flyplasser først» - politikken svarer ikke på 

utfordringene. 






























