
Jultomten kommer med klimatpaket 
– men inte till Sverige och Norge
Världens politiker förstår problemet med det globala klimatet och delar ut klimatpaket 
i syfte att skapa mindre koldioxidutsläpp. Det är stora klimatpaket som måste ges åt 
jordklotet om vi skall klara 60 % minskat koldioxidutsläpp till 2050 då jordens 
befolkning ökat från 7 miljarder människor till 9 miljarder människor. 

Av Per Corshammar 
Kina satsar 5 billioner kronor på kollektivtrafik och idag åker 45 % av Beijingborna kollektivt med 
maglevtunnelbana, spårvagn, helautomatisk metro och självkörande höghastighetståg (2020). 
Kreativiteten är enorm och till 2030 skall alla städer med fler än 3 miljoner invånare ha egen 
tunnelbana. Inte nog med det så har Kina på 10 år byggt 10 463 km höghastighetsbanor i landet eller 
100 mil per år. Konsekvensen av höghastighetsbanorna är att 2 miljarder resor utförs med 
höghastighetståg och bara 0,5 miljarder inrikesresor med flyg utförs. Kina har get det största 
klimatpaketet till jorden genom att ta bort 1,5 miljarder flygresor per år. 

England satsar på höghastighetsbana London – Birmingham HS2 som kostar 630 miljarder kronor och 
blir klar 2023. Därefter blir det Birmingham – Manchester – Glasgow HS3 klart 2033 med 360 km/h 
och beställer nu 54 ultramoderna höghastighetståg för 31 miljarder kronor. Idag ser man redan hur 
ekonomin växer kraftfullt utmed HS-korridoren och skapar nya affärsmöjligheter och välstånd. 

Indien startar sitt gigantiska höghastighetsprojekt med den första banan mellan Mumbai – 
Ahmedabad 508 km klart till den 15 augusti 2022, en byggtid på 4 år då Indien firar frigörelsen från 
England. Indonesien bygger mellan Jakarta – Bandung för 48 miljarder kronor och Portugal bygger 
höghastighetsbana till Spanien för 63 miljarder kronor som är klar 2022. 

Turkiet har redan höghastighetståg Istanbul – Ankara 533 km och satsar ännu mer med en utbyggnad 
från Ankara till Sivas – Erzincan – Kars inte långt från Tiblisi i Georgien och Jerevan i Armenien och 
snart är man i Kina. Åt andra hållet från Istanbul byggs höghastighetsjärnvägen till Edine där halva 
sträckan är klar 2022 med byggstart 2018. Från Sofia till Burgas går fösta höghastighetståget 2023 så 
det finns all anledning att kombinera ”playan” (stranden) med storstaden på charter resan från 
Sverige. 

Passar inte Bulgariens sandstränder finns det fina möjligheter att åka höghastighetståg i Egypten i 
Hurgada vid Röda havet där stationen heter Al Sokhna till Kairo och Al Alamein på medelhavskusten 
lite senare. Är du på Kanarieöarna är det inte långt till Marocko där höghastighetstågen kör mellan 
Tanger – Casablanca i 320 km/h på 2:10 timmar och väntar man till 2020 kan man fortsätta till Rabat 
och Marrakech. Marocko kommer att bygga ännu mer höghastighetsjärnväg för det har kungen 
bestämt. 

Är stranden inte syftet med resan utan en fotbollsresa 2022 fungerar det också bra. För då har 
sträckan Qatar – Dammam, Saudi Arabien – Förenade Arab Emiratet – Oman öppnat och 2023 
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öppnar sträckan Qatar – Bahrain – Kuwait. Men om det nu var sanden man var ute efter på resan 
finns det utmärkta möjligheter att åka höghastighetståg i Saudiarabien mellan Mekka och Jedda idag 
och man satsar 352 miljarder USD i höghastighetsbanor Al Qurrayat – Riyadh 1250 km och Riyadh – 
Jedda 950 km samt mellan Riyadh – Dammam 1000 km där tågen kör i 300 km/h. 

Sandstränder i all ära men det finns även möjlighet att åka höghastighetståg inom kort mellan Haifa – 
Tel Aviv – Jerusalem. I Kanada satsar man 70 miljarder kronor mellan Windsor – London – Toronto i 
300 km/h och i Florida, USA finns redan Miami – Fort Lauderdale – West Palm Beach som senare 
förlängas till Orlando och Tampa. 

Andra länder som får klimatpaket av tomten är Polen där EU betalar 1 billion kronor syftet är att ha 
en stor flygplats för hela Polen som förbinds med höghastighetsjärnväg till alla landets delar. 
Thailand, Iran och Ryssland är andra länders som klimat satsar på noll utsläppstransport, 
höghastighetståg. I Ryssland satsar man 7 trillioner Rubel motsvarande 1 trillion kronor på att bygga 
höghastighetsbanan mellan Beijing och Moskva och går planerna som de ska är banan klar 2023. 

Tomten besöker alltså inte Sverige och Norge med ett klimatpaket som vi behöver utan våra 
politiker, Trafikverket och Bane Nor anser att man är smartare än resten av världen – att ifrågasätta 
70 länder som har eller bygger höghastighetsjärnväg som en klimatinvestering och som dessutom ger 
kraftigt ekonomisk tillväxt och turism för de som satsar på höghastighetsjärnväg. 

Ambitionsnivån från Bane Nor och Trafikverket med tåg mellan Oslo – Göteborg på 3 timmar känns 
gammalt när man kan bygga en Skagerrakbana för 100 miljarder kronor som ger restiden 1 timme 
istället och skapar 34 487 nya arbetstillfällen och minskar CO2 utsläppen med 1 miljon ton per år 
väljer man bort. 

Jag hoppas att tomten kommer på besök nästa år med ett klimatpaket värt namnet i Sverige och 
Norge. Att vi gör som alla andra länder som bygger höghastighetsbanor sisådär planerar 3 år och 
bygger på 6 år så är det klart till 2025. Det gör Finland, Estland, Lettland och Litauen. Trafikverket och 
Bane Nor klarar inte av det tempot så jag hoppas att tomten ersätter Trafikverket och Bane Nor med 
en tomteverkstad så går det bättre. 

Saudi Arabien kör höghastighetståg i öknen och satsar 3,2 trillioner kronor (352 miljarder USD). 
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