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50-års infrastrukturplan for Danmark
Af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark
Kort efter det danske valg barslede Infrastrukturkommissionen endelig WDNW L GHQ GDQVNH WUD¿N VNDO GHWWH
med sin længe ventede rapport og fremlagde sine visioner for frem- kommende danske infrastrukturQHW Sn SODGV UHODWLYW KXUWLJW KYLV
tidens infrastrukturinvesteringer i Danmark. Med en let omskrivning vi ønsker at undgå et voksende
af et berømt citat fristes man til at sige: »Sjældent har så få skuffet så DQWDO WUD¿NSURSSHU Sn GH GDQVNH
mange så meget«. Denne artikel er et bud på de visioner, Infrastruktur- veje. Det danske motorvejs-H er
kommissionen i stedet burde have fremlagt.
DOOHUHGH RYHUEHODVWHW ÀHUH VWHGHU

bygningen af store projekter som
Storebælts- og Øresundsbroen.
Den bedste investering vi kan lave
i den fremtidige økonomi, er ikke
at spare penge op på en bankkonto
(der sandsynligvis alligevel vil miste sin værdi i det igangværende
+DYGH -RKQ ) .HQQHG\ LNNH jernbanespor og to magnettogspor), RJ YLO Y UH KHOW VDQGHW WLO RP  ¿QDQVVDPPHQEUXG  PHQ DW E\JJH
PRELOLVHUHW 86$ WLO DW V WWH HQ kan man nå til Hamburg fra Køben- nUKYLVLNNHHQ.DWWHJDWEURVWnU infrastrukturprojekter, der giver et
mand på månen inden udgangen KDYQ Sn  PLQXWWHU RJ GHUIUD færdig inden da. På lignende vis vil nUOLJW SURGXNWLYLWHWVDINDVW WLO KHOH
DI ¶HUQH KDYGH FRPSXWHUQH rejse videre ud i Europa (Køben- UHVXQGVEURHQ EHK¡YH DÀDVWQLQJ økonomien over de næste 50 år.
og mange andre af de teknologiske KDYQ%HUOLQ Sn  PLQXWWHU  )UD YKD +HOVLQJ¡U+lOVLQJERUJ RJ
KM OSHPLGOHUYLWDJHUIRUJLYHWLYRU Hamburg vil der også med tiden Femern Bælt-forbindelsen, som OPP-projekter duer ikke
GDJOLJGDJDOGULJY UHWVNDEW86$ være forbindelse til Den eurasiske kan overtage den gennemgående
Det er også årsagen til at OPPKDYGHKHOOHULNNHInHWGHQIUHPWU - /DQGEUR GHU I¡UHU WLO .LQD$VLHQ gods- og persontransport, der blot projekter (Offentligt Privat Partdende økonomiske og teknologiske og via en Beringstræde-tunnel til skal passere igennem Danmark, og nerskab) er en langt dårligere forplads i verden, som de først er be- $PHULND )UD .¡EHQKDYQ YLO HQ VnOHGHV DÀDVWH EnGH UHVXQGV RJ retning for samfundet end rene
gyndt at miste, i takt med at 68-er- magnettogbane, via en fast forbin- Storebæltsbroen. Magnettoget vil statsinvesteringer. Når det er staten
QHV YLUNHOLJKHGVÀXJW IRU DOYRU KDU delse over Helsingør-Hälsingborg, også gøre sit, gennem at transpor- der bygger og driver et projekt, som
fået sat sig igennem. Et land kræver UHGXFHUH UHMVHWLGHQ WLO 6WRFNKROP tere personer og gods rundt i Dan- f.eks. Storebæltsbroen, kan penmodige og visionære ideer, der gør og Oslo til omkring fem kvarter.
PDUNRJ(XURSDKXUWLJHUHELOOLJHUH gene lånes til en rente, der er langt
det muligt for landet og befolkninEt sådant nationalt og interna- og lettere end det kan lade sig gøre bedre end den private investorer må
gen at forny sig og udvikles.
tionalt magnettognet må nødven- PHG ELOHU ODVWELOHU RJ À\ 0HQ DOW EHWDOH2YHUnUNDQHQUHQWHNår man derfor skal sikre et digvis ledsages af investeringer i GHWWHVNDOVWnI UGLJWKXUWLJVWPXOLJW forskel på bare 1-2 procentpoint beODQG HQ VDPPHQK QJHQGH RJ YHO- jernbanenettet, der skal supplere
tyde en 50 procents fordyrelse af et
fungerende infrastruktur, er det alt- magnettoget indenfor godstrans- ,QIUDVWUXNWXUEXGJHWWHW
projekt. Samtidig skal private inveafgørende, at man tænker visionært, SRUWUHJLRQDORJORNDOWUD¿NRJHW
6HOY KYLV YL ODGHU EUXJHUDI- storer, i modsætning til staten, tjene
G\QDPLVN RJ L KHOKHGVO¡VQLQJHU nationalt veludbygget og vedlige- gifter betale for bygningen af Fe- penge på deres investering. Staten
frem for blot at gennemføre en uen- KROGWYHMQHW'HWLQGHE UHUXGRYHU mern Bæltbroen, Kattegatbroen NDQLVWHGHWKROGHWDNVWHUQHODYHRJ
delig række midlertidige lappeløsog Helsingør/Hälsingborg-forbin- sikre en bedre service, så alle dele
ninger. Det nuværende danske moGHOVHQ±EDVHUHWSnGHQVXFFHVULJH af nationaløkonomien får gavn af
torvejsnet, det såkaldte Store-H der
GDQVNH PRGHO IRU 6WRUHE OW ± VWnU det og får en stigende produktivitet.
nu er blevet færdiggjort, blev først
GHW KXUWLJW NODUW DW GHW GDQVNH LQ- Det viser sig så i form af en bedre
SnW QNW RJ SnEHJ\QGW L ¶HUQH
frastrukturnet kræver statslige in- ¡NRQRPLIRUODQGHWVRPKHOKHGRJ
Når man så efterfølgende i forskelvesteringer af en størrelse, som GHUPHGRJVnEHGUHVWDWV¿QDQVHU
lige tempi byggede strækninger på
langt overgår de beløb Folketinget
Hvis Storebæltsbroen var et primotorvejsnettet, var det ud fra at
for nærværende afsætter. Mange vat ejet selskab, ville det være vanI UGLJJ¡UH GHQQH KHOKHG 3n VDPårs systematiske underinvesterin- vittigt for ejeren at bygge en Katme vis må en infrastrukturkommisger gør det nødvendigt at tredoble tegatbro. Den medfører nemlig blot
VLRQW QNHnUXGLIUHPWLGHQ
EHYLOOLQJHUQHWLOYHGOLJHKROGHOVHRJ ekstra konkurrence og forringer
YXUGHUHKYRUGDQGHQGDQVNHLQIUDinvestering. Vi skal over de næste afkastet af den oprindelige investestruktur bør se ud til den tid, og så
10-15 år på en gang få rettet op på ring. I takt med at Storebæltsbroen
EHY JHVLJEDJO QVIRUDW¿QGHXG
fortidens efterslæb, sørge for den ville blive overfyldt, ville ejeren i
DIKYDGGHWNU YHUDIRVLGDJ
QRUPDOHYHGOLJHKROGHOVHRJXGE\J- VWHGHW EORW K YH SULVHUQH RJ VFRUH
ning af infrastrukturen, betale for kassen. Som man f.eks. ser det ved
)UHPWLGHQVLQIUDVWUXNWXU
tilslutningsanlæg til de tre nye fa- Post Danmark, der drives som et
Den øvelse ser nogenlunde såste forbindelser, og bygge de første rigtigt OPP-projekt. Hvorfor give
GDQ KHU XG 0HG GHQ NUDIWLJW VWLdele af det nye magnettognet.
IRONHQVHUYLFHJUDWLVKYLVGHHUYLOgende transport af personer og gods
Inden ministre og embedsmænd OLJHWLO±HOOHUWYXQJHWWLO±DWEHWDOH
EHK¡YHVGHUHWKXUWLJWDOWHUQDWLYWLO Folketingsvalg november 2007
nu kommer godt i gang med at ekstra for den?
ELOHU ODVWELOHU RJ À\ EnGH L 'DQIRUNODUH KYRUIRU YL LNNH NDQ ¡JH
0RGVDWIRUKROGHUGHWVLJIRUVWDmark og internationalt. Sker det bygningen af Femern Bælt-broen, VWDWHQVXGJLIWHUSnGHQQHªXDQVYDU- WHQ1DWXUOLJYLVVNDOGHQJHUQHKDYH
ikke, bliver de danske motorveje, HQ.DWWHJDWEURGHUKXUWLJVWPXOLJW OLJH©PnGHPHQLVWHGHWE¡UEUXJH penge i kassen, men dens ultimatiVHOYPHGNUDIWLJHXGE\JQLQJHUKXU- kan supplere Storebæltsbroen, som GHWGDQVNHRYHUVNXGSn¿QDQVORYHQ ve formål er at sikre det almene vel
WLJWVDQGHWWLODIWUD¿N'HQRSODJWH det oprindeligt var tænkt, da man til at betale af på den danske stats- RJDWKHOHEHIRONQLQJHQNDQInHQVn
NDQGLGDW WLO HQ VnGDQ DÀDVWQLQJ HU L EHJ\QGHOVHQ DI ¶HUQH XQGHU- gæld og spare op til den kommende JRG VHUYLFH RJ HQ Vn K¡M OHYHVWDQPDJQHWWRJHQWHNQRORJLGHUHIWHU V¡JWHPXOLJKHGHUQHIRUDWE\JJHHQ ª OGUHE\UGH©HUGHWY UGDWNDVWH dard som muligt. Derfor er investeårs grundigt tysk udviklingsarbejde fast forbindelse over Storebælt (se et blik på den effekt, infrastruktur- ringer i infrastruktur, uddannelse,
KDUN¡UWXSnNODJHOLJWL6KDQJKDLVL- boks). Dertil kommer en fast Hel- LQYHVWHULQJHUKDUSnGHQIUHPWLGLJH IRUVNQLQJRJVXQGKHGVY VHQSRVWHU
GHQPHGNPWRJVRPQX singør/Hälsingborg-forbindelse og økonomi.
Sn VWDWHQV EXGJHW VRP KHOVW VNDO
er klar til indsættelse i resten af ver- en række mindre broprojekter, deri'HUHUHQGLUHNWHVDPPHQK QJ stige. Til gavn og glæde for os i dag
den med velkendte afprøvede stan- EODQGWHQHOOHUWREURHUWLODÀDVWQLQJ mellem kvaliteten af et lands infra- og for de kommende generationer.
GDUGHURJHQKDVWLJKHGSnRSWLO DI /LOOHE OWVEURHQ 2J Vn VHOYI¡O- struktur og den økonomiske proDanske pensionskasser og ankm/t. Med magnettog over Kattegat gelig den nødvendige udbygning duktivitet, landet er i stand til at GUH LQYHVWRUHU GHU KDU EUXJ IRU
UHGXFHUHVUHMVHWLGHQPHOOHPcUKXV af vejnettet med ekstra ringveje, RSUHWKROGH (Q DI KRYHGnUVDJHUQH ODQJVLJWHGHVLNUHLQYHVWHULQJHUKDU
RJ.¡EHQKDYQWLOPLQXWWHUPDQ PRWRUYHMH KRYHGYHMH ORNDOYHMH til at Danmark, trods tilbagebetalin- en naturlig interesse i at investere i
kan komme fra Aalborg til Køben- HWF 9L VNDO KDYH JRGH IRUKROG IRU gen af en næsten astronomisk uden- projekter som f.eks. de danske broKDYQ Sn WUH NYDUWHU RJ GH ÀHVWH YHMWUD¿NNHQ VDPWLGLJ PHG DW YL ODQGVJ OGRYHUGHVLGVWHnUKDU projekter. I stedet for at etablere
større danske byer vil være under revolutionerer person- og gods- NODUHWVLJEHGUHHQGGHÀHVWHDQGUH fordyrende OPP-projekter (som
HQWLPHVDIVWDQGIUD.¡EHQKDYQ
transporten gennem indførelsen af vesteuropæiske lande, er netop de sandsynligvis alligevel aldrig ville
Bygges Femern Bælt-broen i en magnettog.
gavnlige økonomiske effekter fra blive til noget, fordi den nuvæXGJDYH ¿UHPRWRUYHMVVSRUWR
Med den nuværende stigningsUHQGH ¿QDQVNULVH HU L JDQJ PHG DW
fjerne markedet for privat kapital)
kan pensionskasserne blot, ved at
købe obligationer eller på anden
.DWWHJDWEURHQHULNNHEORWHQDEVROXWQ¡GYHQGLJKHGKYLVLNNH6WRUHE OWVvis, sætte pengene i disse statslige
EURHQVNDOEOLYHRYHUEHODVWHWPHQYLOWURGVHQODQJWK¡MHUHE\JJHSULV
projekter. Staten sørger for at prolige som Storebæltsbroen blive en god forretning. Men det er klart, at
jekterne bliver bygget og drevet
den skal bygges, drives og betales som en del af Sund og Bælt A/S,
PHGGHWDOPHQHYHOIRU¡MH±LPRGfor inden Kattegatbroen står færdig, vil Storebæltsbroen næsten være
sætning til Post Danmark-modellen
betalt. Derfor må økonomien i de to broer kædes sammen, så taksterne
± RJ SHQVLRQVNDVVHUQH NDQ In HQ
IDVWV WWHVLIRUKROGWLOKLQDQGHQRJWUD¿NNHQIRUGHOHVEHGVWPXOLJW
langsigtet og sikker anbringelse af
Allerede ved de forberedende undersøgelser til en fast forbindelse
sine penge.
i 1972 fandt man, at den bedste løsning var at bygge både en StoreE OWVEURRJHQ.DWWHJDWEUR0HGDISDVVHGHEURWDNVWHUYLOOHWUD¿NNHQ
(WGDQVNKXUWLJWRJQHW
VnIRUGHOHVLJFDPHOOHPGHWR VHELOOHGHWK 7DNVWHQIRUDWNU\GVH
Mens de brugerbetalte bropro.DWWHJDWEURHQ YLO GHUIRU PLQGH RP WDNVWHUQH Sn 0ROV/LQLHQ L GDJ
jekter kan betale sig selv, er det
men man sparer både tid og besvær. På lignende vis bør taksterne på
LNNHWLOI OGHWPHGHWGDQVNKXUWLJØresundsbroen og en kommende Helsingør/Hälsingborg-forbindelse
tognet. Præcis som det er tilfældet
DIVWHPPHVVnPDQInUHQRSWLPDOIRUGHOLQJDIWUD¿NNHQPHOOHPGHWR
med vejnettet, er det en udgift sta-

Kattegatforbindelsen

ten må tage på sig for at sikre den
IRUWVDWWH¡NRQRPLVNHXGYLNOLQJKHU
LODQGHW9LKDUY QQHWRVWLODWVWDten må punge ud for at bygge veje
RJOLJQHQGH±VHOYRPGHWQRUPDOW
sker i en langsommere takt end det

HU¡QVNHOLJW±PHQKYRUIRULNNHHW
KXUWLJWRJQHW" +YLV YL LNNH E\JJHU
det, vil den danske økonomi være
stavnsbundet til biler, lastvogne og
À\±PHGNDWDVWURIDOHNRQVHNYHQVHU
SnODQJWVLJW'HWGDQVNHYHMQHWYLO
NRQVWDQWVDQGHWLOPHGWUD¿NRJUHMsetiden vil stige internt i Danmark
og til det europæiske nærområde.
Samtidigt vil konstante reparationer for at udvide det eksisterende
motorvejsnet give store udgifter og
megen gene. Kun med etableringen
DI HW HIIHNWLYW K¡MKDVWLJKHGVWRJQHW
±LIRUPDIHWPDJQHWWRJQHW±NDQYL
lave næste kvantespring i den danske økonomi. Med et magnettognet
EOLYHUKHOH'DQPDUNYRUWORNDORPråde og vore nabolande nærregionen.
Magnettognettet er en nødvendig investering i den fortsatte udvikling af vores økonomi ligesom
jernbanenettet, elektricitetsnettet,
telefonnettet og motorvejsnettet var
GHWI¡U-RKXUWLJHUHYLLQYHVWHUHUL
GHWGHVWRKXUWLJHUHXGYLNOHUYLYRres økonomi, og jo bedre levestanGDUGNDQYLIn(WGDQVNKXUWLJWRJQHW
og et dansk magnettognet vil indebære investeringer i samme størrelsesorden, men magnettognettet vil
KDYHODQJWVW¡UUHNDSDFLWHWPLQGUH
GULIWVRJYHGOLJHKROGHOVHVXGJLIWHU
og langt større nationaløkonomiske
fordele på lang sigt. Magnettoget er
en investering i fremtiden.

'HWGDQVNHPDJQHWWRJQHW
Mens mange i dag erkender
Q¡GYHQGLJKHGHQDIHWGDQVNK¡MKDVWLJKHGVWRJQHWPHGIRUELQGHOVHUIUD
.¡EHQKDYQ WLO cUKXV 6WRFNKROP
og Hamburg, er det de færreste der
W¡U Jn L EUHFKHQ IRU HW PDJQHWWRJQHW6HOYRPGHPnVNHKDUSU¡YHW
DWN¡UHPHGGHWL6KDQJKDLRJGpU
HU EOHYHW EHJHMVWUHW IRU GHQQH KXUtige, bekvemme og pålidelige teknologi, synes de det er et stort og
økonomisk farligt spring at tage for
Danmark. Specielt på tre områder
melder bekymringen sig.
1) Hvis vi bygger en dansk
magnetbane, kan vi så være sikre
på at andre bruger samme standard,

så den ikke ender som et blindspor?
2J KYLV GHQ W\VNH 7UDQVUDSLGWHNQRORJL HU Vn JRG KYRUIRU EUXJHU
tyskerne den ikke selv?
2) Hvis vi bygger magnettog,
kan togene ikke samtidigt køre på
GH MHUQEDQHVWU NQLQJHU YL KDU L
GDJ$OWVNDOE\JJHVKHOWQ\W'HUIRU NDQ PDQ KHOOHU LNNH EUXJH GH
allerede eksisterende spor til dele
af rejsen eller til at komme ind i

bykernerne, som man gør det med
K¡MKDVWLJKHGVWRJVRP7*9RJ,&(
Man skal lave en stor investering og
E\JJH KHOW Q\H OLQMHU RJ NDQ LNNH
bare forbedre det nuværende net i
små bidder.
 1RUPDOHMHUQEDQHVSRUK¡MKDVWLJKHGVVSRU NDQ RJVn EHQ\WWHV WLO
godstransport. Hvad med magnettog?

Transrapid er ny standard

6LGHQ EHJ\QGHOVHQ DI ¶HUQH
KDU PDQ L7\VNODQG IRUVNHW L PDJQHWWRJWHNQRORJL IRU DW ¿QGH HQ
PnGHKYRUSnGHWYLOOHY UHPXOLJW
for et tog at svæve på et magnetfelt i
stedet for at køre på skinner. Fordelen med et sådant magnetsvævetog
er, at man derved undgår det energitab, der normalt opstår ved friktionen med skinnerne. Magnettoget
taber kun energi ved den luftmodstand, der opstår når det kører, og
bruger derfor mindre energi til sin
IUHPGULIW 'HW KDU VDPWLGLJ PXOLJKHGIRUHQK¡MHUHKDVWLJKHG7UDQVrapidsystemet er bygget til en makVLPDO KDVWLJKHG Sn  NPW ± 
procent over de kommende franske
K¡MKDVWLJKHGVWRJ $*9  NPW 
±RJPDQXQGJnUVWRUHYHGOLJHKROdelsesudgifter til skinnerne, som
EHODVWHV KnUGW DI KXUWLJWRJ 'HVuden accelerer og bremser magnetWRJPHJHWKXUWLJHUHKYLONHWKM OSHU
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WLOHQVW¡UUHJHQQHPVQLWVKDVWLJKHG
RJJ¡UGHWPXOLJWDWKDYHÀHUHVWRS
på ruten. Magnettog kan også klare
større stigninger og skarpere kurver
HQG NRQYHQWLRQHOOH K¡MKDVWLJKHGVtog.
Transrapidtoget, der kører i
6KDQJKDLRJVRPKDUVDWGHQLQWHUnationale standard for magnettog,
NXQQH VOHW LNNH IXQJHUH KYLV GHW
ikke var for Apollo-programmets

udvikling af moderne computere.
7RJHW KROGHV LNNH VY YHQGH YHG
magnetfrastødning, men ved at
magneter under toget tiltrækkes til
PDJQHWEDQHQRJIDVWKROGHVLHQDIstand af en cm. Styremagneter styrer
retningen, og trækmagneter i banelegemet sørger for at accelerere eller bremse toget. De tre forskellige
magnetsystemer får deres strøm fra
banen og styres gennem millioner
af computermålinger og justeringer
KYHUW VHNXQG 'H PDQJH nUV IRUWsatte udvikling af TransrapidsystePHWRJGHWVWRJYRJQHKDUJMRUWGHW
ekstremt pålideligt og driftssikkert.
Mellem oversiden af magnetbanen
og toget er der ca. 15 cm afstand,
og da toget ikke rører banen (men
EO VHU GHQ UHQ YHG N¡UVOHQ  KDU
man ikke de problemer, som danske
WRJUHMVHQGHNXQNHQGHUDOWIRUJRGW
sne, is og våde blade på skinnerne,
skinner der bugter sig i varmen,
nedfaldne køreledninger og lign.
Sidst men ikke mindst er Transrapid den sikreste transportform man
kender. Da toget omslutter banen
NDQGHWKYHUNHQDIVSRUHVHOOHUVW\Ute ned, og udover at placere banen i
RPNULQJPHWHUVK¡MGHVLNUHUVHQVRUHUDWGHUKHOHWLGHQHUIULEDQH
'HW Q\HVWH WRJ PDQ KDU E\JJHW
vil køre 505 km/t, men systemet er
E\JJHWWLOHQPDNVLPDOKDVWLJKHGSn
 NPW YHG K¡MHUH KDVWLJKHGHU

bliver luftmodstanden for stor, og
man bør i stedet rejse i vacumrør).
Med bygningen af magnettogbanen
L 6KDQJKDL RJ GHQ VQDUOLJH SnEHJ\QGHOVHDIEDQHUKHUL(XURSDKDU
Transrapid sat den internationale
VWDQGDUG -DSDQHUQH KDU RJVn IRUsket i magnettog, men regner ikke
PHGDWKDYHE\JJHWGHUHVI¡UVWHNRPmercielle magnettogbane før i 2025.

0DJQHWWRJL7\VNODQG"
De største problemer for magnettoget er faktisk ikke tekniske,
men politiske. I kølvandet på Berlinmurens fald blev det besluttet
at forbinde Tysklands to største
byer, Berlin og Hamburg, med en
Transrapid magnettogbane. Men
Tysklands grønne parti, der sad i
regering med Socialdemokratiet,
¿NVDWVWRSIRUSURMHNWHW±RI¿FLHOW
fordi det økonomisk ikke kunne
KYLOH L VLJ VHOY LURQLVN QRN HQGWH
GHQ ,&(KXUWLJWRJOLQMH PDQ E\Jgede i stedet, med at blive dyrere
end magnettoget ville være blevet).
'HWYDUDOGULJKHOWNODUWKYRUIRUGHW
Grønne Parti satte al sin kraft ind
SnDWIRUKLQGUHGHQNROOHNWLYHWUD¿N
i for alvor at kunne konkurrere med
privatbilismen, men partiets saboWDJH DI SURMHNWHW IRUKLQGUHGH PDJnettogteknologien i at få sit tyske
gennembrud. I stedet blev den første kommercielle magnettogbane så
E\JJHWL6KDQJKDL
Heldigvis er der stadig mange
kredse i Tyskland, som støtter bygQLQJHQ DI PDJQHWWRJ , 0QFKHQ
HU GHU SODQODJW  NP PDJQHWEDQH
PHOOHP 0QFKHQV KRYHGEDQHJnUG
RJ )UDQ] -RVHI 6WUDXVVOXIWKDYQHQ
GHU±KYLVLNNHGHWORNDOHVRFLDOGHmokrati og de grønne får det stopSHW±YLOEOLYHSnEHJ\QGWDOOHUHGHL
år og stå færdig i 2012. I Hamburg
KDUVHQDWHWPHGRSEDNQLQJIUDEnGH
6RFLDOGHPRNUDWLHW RJ &'8 RJVn
WLONHQGHJLYHWDWPDQJHUQHYLOKDYH
en magnettogbane til byen. Den
mest sandsynlige første strækning
er Hamburg-Berlin, men Hamburg.¡EHQKDYQ HU RJVn HQ PXOLJKHG
Bygger man begge baner reduceres
UHMVHWLGHQ .¡EHQKDYQ%HUOLQ IUD
over seks timer med toget i dag til
FDKDOYDQGHQWLPH
Samtidig diskuteres bygningen
af magnettoglinier kraftigt i EngODQG 6\GNRUHD ,UDQ ,QGLHQ 86$
og mange andre steder. I forbindelse med etableringen af et dansk
KXUWLJWRJQHW VWnU YL PHG VDPPH
VS¡UJVPnO VRP GH DQGUH 6NDO YL
være sidst med det gamle eller først
med det nye?

ældet jernbanenet som det danske,
er det faktisk en fordel. I stedet for
DWVNXOOHWDJHKHQV\QWLOGHQJDPOH
linjeføring for jernbanen, der på ingen måde går den lige vej, kan man
bygge nettet ud fra de fremtidige
WUD¿NNQXGHSXQNWHURJ¡QVNHGHXGviklingsområder. Men det betyder,
at der er tale om investeringer på
HQVNDODKYRUGHWNU YHUDWVWDWHQ
betaler nettet og dermed sikrer, at vi
får fremtidens infrastruktur på plads.
3n UXWHQ .¡EHQKDYQcUKXV HU
der ingen brugelige spor det meste
af vejen, så alt skal såmænd bygges
nyt alligevel. Så skal man enten
¿QGH HQ UXWH LQG WLO .¡EHQKDYQV

ved at transportere passagerer til
OXIWKDYQHQRJWUDQVSRUWHUHOXIWIUDJW
Derfor udviklede man ikke magnettogvogne til fragt og containere.
'HWHUPDQKHOGLJYLVYHGDWUnGH
bod på, og de magnetbaner vi nu
E\JJHU YLO LNNH NXQ EHW\GH KXUWLJ
og bekvem transport for passagerer,
men også for containere og anden
fragt, der ellers skulle transporteres
Sn À\ RJ ODVWELOHU ± WLO VWRU JO GH
IRU PLOM¡HW WUD¿NDQWHUQH RJ ¡NRQRPLHQVRPKHOKHG0DJQHWWRJYLO
på mellemlange og lange strækninger være i stand til at transportere
JRGVEnGHKXUWLJHUHRJELOOLJHUHHQG
lastvogne. Fra magnettogteminalen

Beslutningen om at sætte en mand på månen transformerede USA’s
økonomi. Vi må gøre det samme her med et dansk magnettognet.
KRYHGEDQHJnUG HOOHU L VWHGHW ODGH
PDJQHWWRJHW KROGH YHG OXIWKDYQHQ
på Amager. Der kan man så skifte
WLOPHWURWRJELOHOOHUWD[L6nXQGgår man også ekstra parkeringsproEOHPHUL.¡EHQKDYQ
I forbindelse med bygningen af
Femern Bælt-broen skal store dele
DI .¡EHQKDYQ+DPEXUJ DOOLJHYHO
fornys. Der vil blive bygget et par
VWDWLRQHUSnYHMHQ EODHQSn/ROland eller Falster), som så vil være
XQGHU HQ KDOY WLPHV WUDQVSRUW IUD
.¡EHQKDYQ $W PDJQHWWRJHW LNNH
belaster de allerede eksisterende
jernbanespor i det indre af KøbenKDYQHUHQVWRUIRUGHOGDGHYLOY UH
godt fyldt op i forvejen. Det samme
gælder jernbanesporene over Fyn
RJ6WRUHE OWGHUDOOHUHGHKDUVWRUH
trængselsproblemer.

sørger lokale fragtsystemer (eller til
nød lastbiler) så for den sidste del
af transporten.
Det var et stort gennembrud, da
HWWRJPHGFRQWDLQHUHGHQMDQXar ankom til Hamburg efter en rejse
fra Beijing på blot 15 dage, en rejse
GHU PHG VNLE WDJHU  GDJH 0HG
magnettoget vil containerne kunne
ankomme dagen efter!

Tænk visionært

Nationer og økonomier udvikler
VLJNXQKYLVGHUHUHWSROLWLVNOHGHUskab, der tør tænke modigt og visionært. I den nuværende situation
EHK¡YHUYLLNNHHQJDQJVRP.HQQHG\VDWVHKHOHEXWLNNHQRJORYHDW
sætte en mand på månen indenfor få
nU±XGHQHQGQXDWKDYHWHNQRORJLHQ
til det! Med den tyske TransrapidWHNQRORJL KDU YL IUHPWLGHQV PDJQHWWRJ YHG KnQGHQ RJ YL GDQVNHUH
0DJQHWJRGVWRJ
Den sidste alvorlige anke imod NDQRPQRJHQ¿QGHXGDIDWE\JJH
magnettog er, at de ikke ligesom Femern Bælt-broen, Kattegatbroen
jernbanen kan bruges til godstrans- og Helsingør/Hälsingborg-tunnelen.
port. Det vil der dog snart blive 9LYHGWLOPHGDWKYLVYLLNNHE\JJHU
lavet om på. Da de tyske myndig- det, så bryder den fremtidige danske
KHGHUEHJ\QGWHDWXQGHUV¡JHPDJ- infrastruktur sammen!
$OW KYDG YL EHK¡YHU HU DW J¡UH
QHWWRJL¶HUQHYDUGHWIRUGLPDQ
¡QVNHGH DW DÀDVWH YHMQHWWHW JHQ- op med den falske forestilling, at
QHP DW ¿QGH HW DOWHUQDWLY GHU YDU statens primære opgave er at kræve
KXUWLJHUH RJ EHGUH HQG MHUQEDQHQ skatter ind og spare op til fremti)RUGHOYHGDWE\JJHKHOWQ\W Senere, i takt med den mindskede den, og så overlade det til private
Når man kører med magnettog, lyst fra politikerne til at investere interesser at investere og være nykan man ikke køre på det eksiste- i offentlig infrastruktur, begyndte VNDEHQGH 9L VNDO KDYH PRGHW RJ
rende jernbanenet, men må bygge udviklerne af magnettoget så at visionerne til at investere i infraHQKHOWQ\EDQH'HWHUHWSUREOHP faldbyde projektet til private inve- struktur og den nye teknologi, der
når man blot vil lave små lappeløs- storer. Disse mente, at det kun var med 500 km/t lader os svæve ind i
ninger, men når man står med et for- muligt at tjene penge på magnettog en rig og spændende fremtid.

www.magnettog.dk
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