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PåBrattøra,midt i Trondheim,
går hverdagen sin skjeve gang.
Godskonteinere blir lastet av og
på jernbanevogner. Konteinerne
plasseres på vogntog, sombrin-
ger demut dit du og jeg kjøper
varer. Klær til butikker iMidt-
byen, kjøleskap, vaskemaskiner
og TV-er til elforretninger på
Lade, joggesko, bygnings-
materialer ogmalerkoster til
kjøpesentre på Tiller, langreist
mat og drikke til Lade, printere
og påskepynt til Orkanger og

telefoner og krølltenger til
Stjørdal. Og så videre. Alle vil vi
ha forbruksvarer, og vi tar det
somen selvfølge at vi kanhente
dem i enbutikknær oss.Men
ingen vil ta ulempenmed åha
en godsterminal i sin nærhet.
Det bråker, øker tungtrafikken
og er heller ingen en fryd for
øyet.

Det er umulig å skape folkelig
engasjement for en godster-
minal. Logistikknutepunkt,
kalles det så fint. Haddemange
forstått hvor viktig det er, hadde
det kanskje vært en facebook-
gruppemedmange likes som
het noe slikt som«Godstermi-
nalens venner», eller«Vi som
vil ha godsterminal på Torgård
og vil ha denNÅ!».Det skjer
nok ikke. Kanskje blir det heller
ingen godsterminal på Torgård i
overskuelig fremtid.

I går var endelegasjon fra
Fremskrittspartiet på befaring
på Torgård. Fire stortingsrepre-
sentanter, tre av dem i trans-
portkomiteen, pluss et knippe
fylkes- og lokalpolitikere. Børge
Beisvåg i Næringsforeningen i
Trondheimsregionenpeker og

forteller omplanene for en
godsterminal. Frphar håndom
Samferdselsdepartementet.
Derfor er det ikke uviktig hva
partiet synes ogmener. Som
regjeringsparti nytter det ikke
lenger å si ja takk til alt. Nåmå
det prioriteres, selv om
bevilgningene til vei og jern-
banebygging er blitt økt kraftig.
Syretesten for blåblå prioriter-
inger i samferdselssektoren
kommerneste sommer, når
nasjonal transportplan skal
vedtas. Allerede 29. februar i år,
på skuddårsdagen, skal fag-
etatene i transportsektoren
kommemed sine ønsker og
prioriteringer.

«Allerede» er forresten et
merkelig ord å brukenår temaet
er godsterminal i Trondheim.
Det er 30 år sidendet var opplest
og vedtatt at terminalen bør
flyttes fra Brattøra.Men alle
forslagene somhar vært
aktuelle, er blitt skutt ned,
torpedert ogminesprengt ett
etter ett. IMelhus har det vært
mobilisert, iMalvik rustet folk
seg til kamp,mensØysand-
alternativet ble gravlagt dagen
etter at det ble født på grunn av
enpopulær badestrand, noen
fugler og folkmed fin utsikt på
Leinstrand.Ogdette er bare
noen av demsomhar vært
diskutert.

Alle vil ha varene og innser at
omlasting av konteineremå skje
et sted.Men ingen vil at det
stedet skal være i deres nærhet.
Not inmybackyard, heter det på
fremmedlandsk.NIMBY. Ikke
nokmeddet. De ønsker heller
ikke at en godsterminal skal
være for langt vekk.Da blir
varene dyre og ting blir tung-
vint. Da det var klart at det ikke
varmulig å finne et sted ved
Trondheimsfjorden, sto det til
sluttmellom to alternativer:
Søberg iMelhus og Torgård i

Trondheim, ved Sandmoenog
fylkesvei 704 til Brøttemog
Klæbu.

Jernbaneverket og samferd-
selsministerKetil Solvik-Olsen
(Frp) pekte på Torgård.Da så
ting lyst ut,mendet varte bare
enkort stund. Etterpåhar krav
omsamlet utbygging og pris-
lappen igjen skapt usikkerhet
omdet blir noen godsterminal.
29. februar får vi vite hvilken
godsterminal Jernbaneverket vil
heiemest på.Den iOslo, den i
Bergen, eller Torgård i Trond-
heim.Hvis Torgård vurderes
somusikkert, kandet slå ut i
Trondheimsdisfavør.

Frp-erne påTorgård går tilbake
tilminibussen.Den skal frakte
dem til andre verdig trengende
samferdselsprosjekt. Kanskje
taper godshåndtering fordi
ingenpolitikere står opp for
den? Envei som reduserer
risikoen for ulykker eller en
jernbanetunnel somkutter
reisetiden, skaper det
engasjementet som ikke vekkes
til live avnoe så gørr kjedelig
somengodsterminal.

Mennye joggesko,det vil vi ha.

Gods eller ikke gods: Samferdselspolitikere i Fremskrittspartiet var i går på omvisning på Torgård. Børge Beisvåg i Næringsforeningen (bak til høyre) orienterte blant andre
stortingsrepresentantene Tor André Johnsen (til venstre), Morten Stordalen, Åse Michaelsen og Lill Harriet Sandaune om hvor omlastingsterminal og jernbanespor kan bli plassert.
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Blirdumedoggår idemonstrasjonstog
forgodsterminal? Ikkedet,nei.

Men varer
vil du ha ...
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«Etterpåharkrav
omsamlet
utbyggingog
prislappen igjen
skaptusikkerhetom
detblirnoen
godsterminal.»


