Tom Gillesberg på Radio 4 om
magnettog over Kattegat den 20.
januar 2020. 18 min.
Lydfil:
Magnettog over Kattegat: Tom Gillesberg på Radio 4
Den 20. januar 2020 kontaktede programmet 4- toget på den nye nationale
radiostation Radio4 Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark
og tidligere kandidat til Folketinget, og interviewede ham i 18 minutter om at
opføre en magnettoglinje på tværs af Kattegat (en del af Toms slogan til
Folketinget i 2007 var »Efter finanskrakket – magnettog over Kattegat«). Dette
skete dagen efter, at regeringen besluttede at videreføre en forundersøgelse af
bygningen af en kommende Kattegatbro, men i modsætning til den forrige regering,
inkludere en togforbindelse.
Tom Gillesberg havde mulighed for at diskutere mange ting, deriblandt: Kina og
Japan udvikler nye magnettog; Den Nye Silkevej; fordelen ved at gå til et højere
teknologisk niveau; at tænke ud fra fremtidens teknologier og ikke reparere
tidligere teknologier; at broen kunne betale sig selv ved at øge produktiviteten
i den samlede økonomi; at han kunne forudsige det økonomiske nedsmeltning i
2008, fordi han lyttede til Lyndon LaRouche; behovet for videnskabelig og
teknologisk fremskridt, inklusive fusionsenergi, i stedet for at blive et
friluftsmuseum med forældede teknologier som træflis og vindmøller.
Efterfølgende sagde en af værterne, »Jeg håber, at DSB lyttede med. Det var
oplysning, om noget.«
Her er interviewet på 4-Togets podcast. Interviewet er fra tidspunktet 6:21 til
25:11:
http://schillerinstitut.dk/si/wp-content/uploads/2020/01/Tom-Magnettog-real-one_
4_toget.mp3
Her er vores optagelse mens vi lyttede til interviewet:

Interviewet med Tom Gillesberg er også tilgængeligt på
www.radio4.dk/programmer/ . Kik efter program 4-togets podcast side den
20. januar 2020 time 2, tidspunktet 6:21 til 25:11.

Fra Transport og Boligministeriet pressemeddelelse den 19. januar 2020:

Billedet fra Transportministeriet.

Regeringen vil fortsat undersøge en fast forbindelse over Kattegat
Regeringen har besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en
fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en
kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Transportministeren offentliggør i dag
delkommissorierne for de videre undersøgelser.
19. januar 2020
Regeringen ser store perspektiver i en fast Kattegatforbindelse, som vil kunne
binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen og forkorte rejsetiden mellem landets
to største byer med op til halvanden time for både bilister og togrejsende.
Regeringen har derfor videreført forundersøgelsen af projektet på finansloven,
ligesom regeringen i dag offentliggør delkommissorierne for undersøgelserne.
Regeringen er optaget af, at vi med forundersøgelsen får belyst de klima- og
miljømæssige aspekter ved at anlægge en fast Kattegatforbindelse.

– Det er afgørende, at vi undersøger en kombineret vej- og jernbaneforbindelse
og ikke bare en ren vejforbindelse, som den forhenværende minister oprindeligt
ønskede, siger transportminister Benny Engelbrecht ….
Resten af pressemeddelelsen kan læses her.

