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Helhetsperspektiv för 
transportpolitiken
�Det är skillnad på att populistiskt slå 

mynt av klimatskräcken, utan att ha 
 någon plan att komma med och på att 
staka  ut vägen mot en grönare framtid med 
konkreta  mål och ett sätt att nå dem.

Det brådskar, så sent som i torsdags 
nåddes  allmänheten av nyheten om att 
 glaciärerna smälter fortare än vad forskare 
tidigare trott. Klimatutmaningen står fast. 
Men det fungerar inte att sluta transportera 
varor och människor. Det finns andra sätt. 
Det går att bygga ett miljövänligt transport-
system som gör så liten åverkan på miljön 
som möjligt och samtidigt är flexibelt, till-
gängligt och effektivt.

Men det fordrar lite nytänkande. I  början 
av juli lade centerpartiet fram tio förslag på 
en transportpolitik för framtiden.  Bilparken 
i Sverige är i dag en av de mest bränsle-
slukande inom EU. Centern föreslår därför 
att andelen koldioxidutsläpp ska påverka 
förmånsbeskattningen på tjänstebilar och 

att nytillverkning av bilar drivna av endast 
fossila bränslen ska förbjudas från och med 
2015. Skulle Sverige nå de uppsatta EU 
 målen på 120 gram koldioxid per kilometer 
så skulle det minska landets totala utsläpp 
av växthusgaser med hela åtta procent.

Skrotmorot och miljöbilspremie har lett 
till stor förnyelse bland bilarna som ett steg 
i rätt riktning.

Men det finns mer och annat att göra. 
För det räcker inte med att köra runt med 
en miljöbil, avgörande är vad den fylls med. 
Definitionen av miljöbil skulle med för-
del kunna ses över, för många som i dag 
klassar i kategorin är i själva verket bilar 
som  släpper ut höga halter av koldioxid. 
Miljöbils premien i sig är dock ett bevisat 
effektivt verktyg för att förmå fler att köra 
miljö vänligare som centern kommit med. 
 Förhoppningsvis lyckas partiet få med sig 
regeringskollegorna på fler av miljöförslagen  
för en framtida transportpolitik.

Att satsa större resurser på bättre under-
håll och nybyggnation inom järnvägssektorn 
är en sådan sak. Att införa en miljö märkning 
av bränsle som visar på koldioxidutsläppen 
och ta etisk hänsyn till användningen av 
grödor till biobränslen, andra. Det är  viktigt 
att på flera olika sätt nå målen, rimligt att 
pröva olika vägar, så länge som dessa så att 
säga går till Rom.

För att inte skjuta snett behövs ett 
 helhetsperspektiv där transportsystemet 
som helhet kan utvecklas, kombineras och 
effektiviseras.

Tanken finns att låta ett samlat transport-
verk få den uppgiften. Man kan förstås  undra 
om Sverige verkligen behöver  ytterligare en 
myndighet. Men skillnaden med detta verk 
jämfört med flera andra, skulle vara att det 
med detta uppdrag faktiskt  hade en reell 
uppgift. Mot bakgrund av klimatfrågorna 
dessutom en mycket viktig sådan.

Anna Stjernström

Islamiska reformister. Anhängare till den sittande premiärministern i Turkiet, Tayyip Erdogan, under ett val-
möte inför valet som hölls i går. Premiärministern och hans islamiska parti, AKP, har fått Turkiet att närma sig väst 
och tillväxten har ökat. Kvinnornas ställning i Turkiet är fortfarande väldigt svag, men även här har framsteg gjorts. 
Inom kort får vi veta hur turkarna betygsätter de senaste årens politik. FOTO: BURHAN OZBILICI/AP/SCANPIX
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”Nej till ny hamn i Nynäshamn, utnyttja befintliga”
Mer och mer varor produceras  

och transporteras världen 
över, till stor del via vägtrafik.  

Detta är inte hållbart i förhållande till 
klimathotet  och andra miljöeffekter. 
Transporterna  måste enligt miljöpartiet  
de gröna totalt sett minska. Befintliga  
transporter behöver vidare ur miljö-
synpunkt föras över från väg till i första 
hand järnväg och därnäst till sjöfart eller 
en kombination av järnväg och sjöfart.

Stockholms Hamnaktiebolag  
planerar  att bygga en storhamn på en 
udde i  Nynäshamn, Norvik, helt på 
tvärs mot vad klimathotet och andra 
miljökrav   innebär. Detta protesterar vi 
miljöpartister,  som undertecknat denna 
artikel som representanter för fem hamn-
kommuner med utvecklingskapacitet, 
skarpt emot.

Norvik har inte förutsättningar att 
transportera gods på land via järnväg. 
En analys visar att endast 2–3 procent av 

godset  kommer att gå vidare med järn väg 
från Norvik. Dessutom finns bara enkel -
spår i dag på en del av Nynäsbanan, ett 
spår som skall samsas med pendel trafik 
för persontransporter. De planerade 
landstransporterna kommer att omfatta 
hela Mälardalen, transit till Norge och till 
hela kontinenten söderut. De stora gods-
volymer det är fråga om måste i första 
hand kunna transporteras på järnväg.

Ett mycket bättre alternativ strategiskt  
och ekonomiskt än att bygga en ny stor-
hamn i Norvik är att bättre utnyttja  den 
hamninfrastruktur som  redan finns 
i  Sverige. De hamnlägen vi representerar  
har stor utvecklingskapacitet,   utmärkta 
järnvägsanslutningar och goda 
förutsättningar  att öka järnvägs- och 
 sjötransporterna.

Oxelösunds hamn har järnväg såväl  norr- 
som söderut och inåt landet via  TGOJ-
 banan. Man når knappt 40  procent av 
Sveriges befolkning inom en radie av 15 

mil. Häromåret investerade  
hamnen i en ny stor kran 
och ytterligare en är på väg. 
 Kapaciteten för såväl  bulk- 
som containergods förstärks 
därmed väsentligt.

Norrköpings hamn har ett 
strategiskt läge i den nordiska  
triangelns transportkorridor,  
som skall binda samman 
 Norden med den europeiska  
kontinenten. Norrköpings  
hamn har industrispår 
 kopplade till södra stambanan och det 
planeras för ett nytt triangelspår till 
hamnen,  där det skall byggas en ny 
 kombiterminal.

Södertälje hamn svarar med sitt 
unika  läge nära såväl Stockholm som 
 Mälarregionen, för all hamn-,  stuveri-   
och terminalverksamhet i Södertälje.  
Södertälje  är en fullservicehamn och 
har påbörjat en utbyggnad. Där finns 

 utmärkt infrastruktur  
med järnväg  norr, söder 
och  västerut.  Södertälje 
kan  redan i dag ta över de 
containervolymer  som går 
till Stockholm.  Södertälje 
har med sitt läge att avsevärt 
mycket kortare avstånd till 
Stockholm än Norvik.

Gävle hamn har järnvägs-
anslutning och ligger inom 
   20-mils  radie till norra 
 Stockholm och Mälardalen. 

Gävle hamn är i ett mycket expansivt  
skede  och tar i dag emot en ökande  andel 
av  containertrafiken på Östersjön. En 
utökning  till dubbelspår finns med 
i  planerna.

Göteborgs hamn har redan i dag sina 
transporter till Mälardalen till hälften 
 gående via järnväg och kan öka dessa. 
Att låta godset gå vidare från Göteborg 
via järnväg till övriga Sverige är en klok 
 inriktning.

”  Norvik har 
inte förut-
sättningar 
att 
 transportera 
gods på 
land via 
järnväg
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”Polisens censur är bra”

!En sökmotors uppgift är att man ska kunna hitta  
vad man letar efter på Internet. För att åstadkomma  
 detta samlar sökmotorer in all tillgänglig information  

på  internet och bygger sedan ett bibliotek  av den del 
av  informationen som man anser vara av god kvalitet.  
 Sökmotorerna filtrerar med andra ord bort miljarder  
 hemsidor. Filtreringen kan bero på att hemsidorna  
 består av spam, att de innehåller vissa typer av 
rättighetsskyddat  material eller barnpornografi. Olika 
sökmotorer gör olika  typer av filtrering. Exempelvis är 
nio av tio sökresultat  helt unika vid en jämförelse  mellan 
de fyra största sökmotorerna  i USA (Dogpile April 
2007).

Det samarbetet mellan polismyndigheter i olika länder  
och sökmotorer bygger på frivillighet och kommer att 
innebära en kvalitetshöjning för de sökmotorer som 
hittills  inte arbetat så mycket med frågan. Sökmotorer 
blockerar  inte tillgången till olika hemsidor utan gör en 
kvalitets bedömning av vad som ska vara tillgängligt via 
deras tjänster. 

Polisens lista på knappt 4 000 hemsidor är dock viktig  
 eftersom den identifierar barnpornografiska hemsidor  
som är av kommersiell karaktär. Hemsidor som är 
 byggda för att tjäna pengar är beroende av den trafik  
som sökmotorerna  genererar. Det finns endast sex  stora 
 sökmotorer som levererar söktjänster med global  räckvidd  
och god kvalitet, vilket gör att chanserna är goda att 
trafiken  till hemsidor med barnpornografiskt material 
kommer att minska.

Att införa filtret på Picsearch är ett första steg och 
verklig  framgång nås först när de övriga fem globala  
 sökmotorerna anslutit sig till samarbetet. Den största  
 andelen besökare av barnpornografiska sajter kommer  
från Nordamerika, Europa, Japan och Oceanien. I dessa  
 regioner tillhandahåller de sex största sökmotorerna  
 sökresultat till nästan 100 procent av alla sökningar.  
 Picsearch och polisen är inte garanterade framgång 
i  kampen mot barnpornografi, men tillsammans med 
 andra sökmotorer kan vi göra Internet till en lite bättre 
plats.

Carl Särnstrand
Informationsansvarig Picsearch

Svar: Enligt Rikskriminalen innehåller deras lista 
 endast webbplatser som visar ”dokumenterade sexuella  
övergrepp  mot barn, som enligt svensk lagstiftning är 
 olagliga”. Problemet  är att listan – vars innehåll nu läckt 
ut – även innehåller sidor som till exempel  handlar  om 
 bonsaiträd, sportutrustning och  illustrationer av serie-
figurer som Simpsons. Om privata företag vill filtrera 
bort den typen av länkar från sina webbplatser så kan 
de göra så bäst de vill. Polisen däremot ska inte begå 
grundlags brott för att  försöka censurera internet för 
svenska  medborgare. Polisen ska utreda brott.

Johan Folin

Islamiska reformister. Anhängare till den sittande premiärministern i Turkiet, Tayyip Erdogan, under ett val-
möte inför valet som hölls i går. Premiärministern och hans islamiska parti, AKP, har fått Turkiet att närma sig väst 
och tillväxten har ökat. Kvinnornas ställning i Turkiet är fortfarande väldigt svag, men även här har framsteg gjorts. 
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