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Kolbotn torg. Ski Storsenter. Halden Storcenter. Østfoldhallen. Sandvika Stors-
enter.Moss: Drottningensg. 13, Mosseporten. Larvik: Nansetgt 6, Nordbyen.
Oslo: Karl Johansgate 3, Toyengata 2, Bogstadveien 30, Bogstadveien 50,
Bryn Senter, CC Vest, Storgt 32, Oslo City, Oslo S, Storgaten 1, Storo Storcent-
er, Egertorget. Tilbudet gjelder på ord pris tom 3/12 t og kan ikke kombineres
med andre tilbud. Lokale sortiment avvik kan forekomme.
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 Beredskapen mot akutte ut-
slipp på norsk sokkel er altfor 
dårlig, mener Klima- og foru-
rensningsdirektoratet (Klif). 
De har nylig avdekket meget 
alvorlige mangler hos oljesel-
skapet BP.

– Vår kontroll i oktober un-
der boringen på Skarvfeltet i 

Norskehavet avdekket at BP 
ikke kunne dokumentere 
hvordan de har dimensjonert 
beredskapen mot akutt foru-
rensning og om den er tilstrek-
kelig. Vi ser svært alvorlig på 
forholdene, sier avdelingsdi-
rektør Bjørn Bjørnstad i Klif 
til Stavanger Aftenblad. (NTB)
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Misfornøyd med oljeberedskapen

ARILD  FÆRAAS  

De siste tolv månedene er hau-
gevis av værrekorder blitt slått 
rundt omkring i Norge. Meteo-
rologisk institutts varsel viser 
at vinteren kan bli rundt tre 
grader varmere enn normalt, 
og om desember følger opp 
det varselet, kan 2011 bli Nor-
ges varmeste målte år.

– Det har vært et spesielt vær-
år med mange ekstremer, sier 
Stein Kristiansen ved klimaav-
delingen til Meteorologisk in-
stitutt.

Fra januar til oktober regnet 
det 30 prosent mer enn nor-
malt i hele Norge, ifølge me-
teorologisk institutt. 

Det er den våteste perioden 
målt siden 1900. Også for Øst-
landet var perioden den vå-
teste. 

Selv om november, til tross 
for «Berit», ikke har vært vel-
dig våt, er det ikke er usann-

synlig at 2011 kan bli tidenes 
våteste målte år i Norge, sier 
Kristiansen.

Mot normalt
– Det som er veldig spesielt, er 
at det frem til og med april var 
et nedbørsunderskudd, men 
nå har det altså snudd, fortset-
ter Kristiansen.

Brekke i Sogn og Fjorda-
ne (3324 millimeter), Lurøy i 
Nordland (3137 mm) og Takle 
i Sogn og Fjordane (3134 mm) 
var de våteste stedene til og 
med oktober (alle over norma-
len), mens Saltdal i Nordland 
bare hadde fått 142 millimeter 
– noe som var langt under nor-
malen.

Hele Sør-Norge hadde mye 
mer nedbør enn normalt, sær-
lig Oppland, Buskerud, Sogn 
og Fjordande og Trøndelag, 
mens deler av Nord-Norge 
hadde mindre nedbør enn 
normalt.

KLIMA

 Vi går mot det våteste 
og varmeste året siden 1900

LYNTOG
JOHN HULTGREN 
SVEINUNG BERG BENTZRØD 

 – Vi kan bli det nye Asker, 
sier Holmestrand-ordfører 
Alf Johan Svele (H). For før-
ste gang på mange år er det 
tilflytning til Holmestrand. 
Byggekranene rager over 
byen. Mye skyldes jernba-
nestasjon inne i fjellet, der 
tog fra Oslo skal komme 
lynende.

Er Holmestrand i ferd med å gis 
en forsmak på norsk lyntoghver-
dag? Ordfører Alf Johan Svele (H) 
heller til det. I vestfoldbyen som 
lenge har levd i skyggen av Tøns-
berg og Sandefjord, og som tid-
ligere var preget av tung trafikk 
som sneglet seg gjennom byen, 
har det ifølge Svele vokst frem en 
sterk fremtidsoptimisme.

Som Aftenposten skrev tirsdag 
foreligger nå skisser til traseer 
for lyntog i Norge. En utbygging 
som ifølge sjefutreder Tom Stil-
lesby uansett må innledes med 
moderne dobbeltspor i retning 
Sarpsborg, Hamar og Porsgrunn, 
det siste gjennom Vestfold. Stil-

lesby inkluderer dette i en lyntog-
satsing, selv om togene her ikke 
kommer opp i hastigheter andre 
mener kreves for å bruke uttryk-
ket lyntog.

Har gitt et kick
For Holmestrand er et løft allere-
de i ferd med å bli realitet. I okto-
ber undertegnet Jernbaneverket 
en kontrakt verdt 1,36 milliarder 
kroner med Skanska, som inklu-
derer dobbeltspor og en stasjons-
hall inne i fjellet bak sentrum i 
vestfoldbyen. Hallen får fire spor 
og dimensjoneres for at tog kan 
møtes i 250 km/t. Det blir 12 km 
med ny tunnel.

– For oss har dette gitt et kick. 
Vi ser for oss et helt nytt sentrum, 
der byen skal åpnes mot sjøen. 
Havnefronten har vært preget av 
parkeringsplasser, men biler er 
strengt tatt ikke avhengig av hver-
ken utsikt eller sol. Vi har fått in-
vestorer inn, og nå bygges det, om 
ikke over en lav sko, så i hvert fall 
mye, sier Svele.

– Jeg er litt stor i kjeften, og øn-
sker å endre uttrykket «lukt til 
Drammen» til «lukt til Holme-
strand». Med langt kortere reise-
tid blir det veldig kurant å komme 
hit. Kanskje er vi nå der Asker var 

for 20 år siden, sier Svele. Ifølge Siv 
Tørudbakken i fylkeskommunens 
«Plattform Vestfold» er det om å 
gjøre å komme seg ut av startblok-
kene med tanke på mulige effek-
ter av lyntog.

– Bare nye dobbeltspor vil gi 
enorme muligheter for vestfold-
byene. Det ligger for eksempel an 

til at flere stasjoner bygges under 
bakken, noe som frigjør store are-
aler. Men vi er ikke kommet langt. 
Vi er så smått begynt å jobbe med 
utvikling av knutepunkter, sier 
Tørudbakken.

Et hestehode foran ligger Agder-
fylkene og Rogaland, som gjen-
nom Jernbaneforum Sør har fått 

rådgivningsselskapet Rambøll til 
å se på vekstmuligheter som følge 
av lyntog.

– Rapporten vil foreligge midt 
i desember. Dette er veldig spen-
nende, perspektivet er vanvittig, 
sier Arild Richard Syvertsen i Ram-
bøll, som leder prosjektet.
sveinung.bentzrod@aftenposten.no

Potensialet er enormt, sier kommuner og fylkeskommuner som forbereder seg på lyntog. 

Holmestrand vil bli det nye Asker

Inn på denne perrongen i Holmestrand kan tog feie inn fra Oslo, som en del av første trinn i norsk lyntog-
satsing.  FOTO: JERNBANEVERKET/PUBLIC ARKITEKT


