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Energi og raske tog 

Leder

Artikkelen var basert på beregninger gjort av den britiske professoren,
Roger Kemp, ved Lancaster University. Han tar for seg energibruken knyttet
til ulike transportmidler på strekningen London–Edinburgh, en reise på ca.
60 mil. Han konkluderer med at høyhastighetstog som går i over 300 km/t
vil ha et energiforbruk per sete tilsvarende et moderne fly av typen Airbus
A321. De som kritiserer artikkelen, mener dette er å snu virkeligheten på
hodet; det går ikke an å sammenligne Storbritannias energiforsyning med
vår norske, mener de. I Storbritannia produserer de det meste av sin elkraft
av fossile kilder, i Norge bruker vi fortsatt mest vannkraft. Derfor vil høyhastighetstog i Norge være et mye mer miljøvennlig transportalternativ enn i
Storbritannia. Ikke minst fordi tilstrekkelig raske tog vil bringe de fleste av
flypassasjerene mellom byene i Sør-Norge ned på bakken, hevder våre
kritikere.
Men det er ikke poenget. Samferdsel mener at energi er energi, og at all
energi som brukes til ett formål, alternativt kunne vært brukt til noe annet.
Energi er i seg selv hverken miljøvennlig eller forurensende, det er hvordan
den produseres og hvor effektivt den utnyttes som er avgjørende. Norske
vassdrag klarer ikke lenger å produsere nok elkraft til vårt eget forbruk
– i 2006 måtte vi importere 1 TWh – en milliard kilowattimer – for å dekke
behovet (ifølge Statnett). Det lukter ikke bare bekkeblom av all den kraften!
Samferdsel ønsker å bidra til en konstruktiv debatt om energibruk i norsk
samferdsel. Det første man da bør bli enige om, er hvordan man skal
regne. Det bør ikke være oss uvedkommende om vårt forbruk utløser økt
produksjon ved lite effektive og sterkt forurensende kullkraftverk i andre
land. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete svarte 15. januar skriftlig på
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et Dokument nr. 15-spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på
en måte som må oppfattes slik at hun mener det er de andre landenes
problem når vi forsyner oss fra deres kraftproduksjon: «Framdrift av tog
medfører energibruk der toget er og ingen andre steder. Når toget kjører
i Norge, skjer også energibruken i Norge, uavhengig av hvor energien
produseres», skrev hun i sitt svar og viste til internasjonale avtaler om hvordan utslipp skal beregnes. Om vi i Norge forsyner oss av dansk kullkraft
for å tilfredsstille våre behov, er det ifølge statsråden danskenes problem:
«Utslipp fra for eksempel et kullkraftverk i Danmark vil medføre at Danmark
må redusere utslippene andre steder i Danmark eller i utlandet».
Energislukende transport i Norge er med andre ord OK sett med statsrådens øyne, så lenge det ikke fører til økede klimagassutslipp her. Det har
hun ryggdekning for i Kyoto-avtalen. Samferdsel er av en annen oppfatning. Vi finner det lite akseptabelt å velte konsekvensene av vår energibruk
over til naboen.

4

6

Unik ‹Barne-RVU›

Forvirrende om avstand

For første gang er det nå laget en ‹Barne-RVU›, en undersøkelse som er
unik i internasjonal sammenheng. Den kobler for første gang opplysninger
om barns daglige reiser og de fysiske omgivelsene med spørsmål om
foreldrenes reisevaner.

‹Avstandskostnader› er et begrep som griper om seg i den
samferdselspolitiske debatten. Men lange transportavstander er ikke
ensbetydende med høye transportkostnader. ‹Avstandskostnader› bør
erstattes med ‹pereferikostnader›.

Av Randi Hjorthol og Aslak Fyhri

Av Thorkel Christie Askildsen og Anne Gjerdåker

Vi mener at all økning i bruken av elektrisk kraft miljømessig må betraktes i lys av produksjonseffektivitet og utslipp der denne tilleggskraften til
syvende og sist må produseres. Det er det som er relevant for den globale
klimaproblematikken.
Vi bør derfor bestrebe oss på å transportere oss selv og våre varer på en
så energieffektiv måte som mulig. Om det er bedre å kjøre fort med tog
enn høyt med fly, vil avhenge av hvordan vi setter opp regnestykket.

Trafikksikkerhet
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Risikabelt for innvandrere i svensk trafikk.
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Gassdrevne skip kan løse
miljøforpliktelser.
Av Aksel Skjervheim og Stein Bjørlykke.

Av Are Wormnes.

Samferdsel i ny innpakning
Velkommen til et nytt år og et nytt Samferdsel. Denne utgaven er den første
med Samferdsels nye «ansikt» – nytt format og en annerledes presentasjon
og organisering av stoffet. Med denne vrien ønsker vi på en enda bedre
måte å presentere viktig, samferdselsrelevant stoff på en mer moderne,
delikat og tilgjengelig måte. Vi håper forandringen faller i smak, men tar
gjerne imot synspunkter som epost: samferdsel@toi.no.
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Bussjåfører på anbud.
Av Oddgeir Osland og
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100 mil på én liter.
Av Are Wormnes

Merethe Dotterud Leiren.
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Av Gisle Solvoll.
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Rettferdig transport?

E-kort erstatter papirkuponger.
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Av Rolf Hagman
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Vanskelig kamp mot støy.
Av Claus Hedegaard Sørensen.
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Av Erling Holden

Samferdselsaktuelt
Ny faglitteratur
Av Tove Killingmoe Ekstrøm.
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All energi, enten den skal brukes til transport, lys, oppvarming eller noe
annet, må fremskaffes før den kan brukes. Artikkelen «Raske tog krever
mye energi – og den bør være ren» i Samferdsel nr. 10-2007, har falt noen
tungt for brystet. Redaksjonen har mottatt reaksjoner fra lesere som blant
annet karakteriserer artikkelen som en presentasjon av løgn og halvsannheter. Det er sterke ord!

