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Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner 
En stor händelse för akademin denna sommar har varit utgivningen på Novus forlag i Oslo av 
antologin Barnbarnens århundrade - berättelser om en ny framtid. Boken beställes digitalt direkt hos 
förlaget med adress: http://novus.mamutweb.com/Shop/ för 365 norska kronor inklusive porto. Boken 
kan även beställas för 346 kronor genom Adlibris med följande adress: 
http://www.adlibris.com/se/sok?q. Didaktiker och medieansvarig Åsa Morberg har lagt ned ett 
omfattande arbete på att marknadsföra denna bok och det tackar akademin för. 

Ekonomiprofessor Rune Wigblad har skrivit flera debattartiklar om den statliga ekonomin. Här 
pläderar han för ett konstruktivt förslag som skulle kunna motverka polariseringen på 
arbetsmarknaden. Nyblivna pensionärer skulle kunna fungera som mentorer för att hjälpa utsatta 
grupper att genom instegsjobb komma in på arbetsmarknaden. Wigblad argumenterar också kraftigt 
för införande av magnettåg i stället för så kallade höghastighetståg. Wigblads artiklar har varit 
publicerad i Svenska Dagbladet Debatt och ETC Debatt. Kom gärna med nya debattinlägg. 

Barnläkare Gudmund Bergqvist rapporterar om senaste nytt i fråga om arbetet inom projektet 
Hållbart fossilfritt Koster. Vattenfrågan är ett hett debattämne. Kanske kan det så småningom bli ett 
folkbildningsinstitut på Koster.  

Själv har jag under augusti månad tillsammans med Strömstads museum och ett norskt TV-team 
deltagit i inspelningarna gällande hundraårsminnet av det norska alkoholförbudet som varade från 
1916 till 1927. Under denna tid blev Strömstadsregionen ett viktigt transitcentrum för smuggling av 
nittiosexprocentig starksprit från Tyskland in i Norge. 

Jag vill inskärpa en tidigare uppmaning till alla ledamöter att kontrollera uppgifterna om er på 
hemsidan. Försök också värva nya medlemmar till akademin, inte minst kvinnor. Skicka in förslag till 
rektor Lars Broman. Jag önskar nya bidrag till septembernumret av Nyhetsbrevet med deadline den 
28 september 2016 under adressen anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd kortare artiklar, 
debattinlägg och/eller recensioner av ny vetenskaplig litteratur. Skriv på svenska eller engelska. Sänd 
också bidrag till Akademiens skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis under adressen 
dr.stigo@gmail.com.   

 
A big event for the academy at this summer constituted the book release of the future-oriented 
anthology The Century of the Grandchildren, published by Novus Publishing House in Oslo. The book 
can be ordered directly from the publisher digitally with the address: 
http://novus.mamutweb.com/Shop/ for 365 Norwegian crowns including postage. The book can also 
be ordered for 346 SEK by Adlibris with the following address : http://www.adlibris.com/se/sok?q. 
Didactics and media manager Åsa Morberg has  put a lot of effort into marketing this book and the 
academy is thankful for this. 

 
Economy Professor Rune Wigblad has written several opinion articles on the State economy. Here 

he pleads for a constructive proposal that could counteract the polarization of the labor market. New 
pensioners could act as mentors to help vulnerable groups, through entry-level jobs enter the job 

http://novus.mamutweb.com/Shop/
http://www.adlibris.com/se/sok?q
mailto:anders.gustavsson@ikos.uio.no
mailto:dr.stigo@gmail.com
http://www.adlibris.com/se/sok


market. Wigblad also argues strongly for the introduction of maglev instead of the so-called high-
speed rails. 

 Wigblads articles have earlier been published in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet 
Debate and ETC Debate. You are welcome to send new opinion articles.  
      Pediatricians and Vice Rector Gudmund Bergqvist reports on the latest news from the project 
Sustainable Fossil-Free Koster. The water support is a hot topic of debate. Perhaps there will be an 
institute for adult education in Koster. 

During the last month I myself, together with Strömstad Museum and a Norwegian TV team, have 
participated in the recordings concerning the centenary of the Norwegian alcohol ban lasting from 
1916 until 1927. During this time, Strömstad and the surrounding region was an important transit 
center for smuggling of hard liquor from Germany into Norway. 

I urge all members to verify information on the website. I would also impress upon the earlier call to 
try to recruit new members to the academy, especially women. Send proposals to our rector Lars 
Broman. Finally, I wish to get new contributions to the September issue of the newsletter sent to my 
following address with deadline 28 September 2016: anders.gustavsson@ikos.uio.no. Please, write in 
Swedish or English. Send short articles, opinion articles and/or reviews of new scientific literature. 
Send also contributions to Acta Academiae Stromstadiensis with the address: dr.stigo@gmail.com.   
 
Bästa hälsningar, Best regards, Anders Gustavsson  
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 

New Professors in August 
Man Singh, Gujarat, India, was appointed Professor of Physical Chemistry on 8 August 
Ulf Rydberg was appointed Professor of Clinical Addiction Research on 8 August 
Ulf Eriksson was appointed Assistant Professor in Sustainable City Planning on 8 August 
     I wish you most welcome as Fellows of Strömstad Academy. You will be installed During the 
Academic Festival on 21 June 2017. Strömstad Academy now has over 100 Fellows. 
 

Strömstad Academy Professor Honoured 
Bodil Jönsson, Honorary Professor at Strömstad Academy has been given the prestigious Tage 
Danielsson Award by the city of Linköping. Our congratulations! 
 

University West also has a monthly electronic Newsletter. I you want to receive it, contact the 

Editor at anna.hallberg@hv.se. 
 

Working Group Formed 
An ad hoc working group with members from Strömstad Municipality (managers and politicians) and 
Strömstad Academy Board met on 4 and 18 August. New meetings are planned for 12 September and 
11 November. The principal issue is to formulate an official document that establishes the relations 
between the Municipality and the Academy (a letter of intent). 
 

Elected officers 
As was reported in Newsletter 2016-06, the Annual meeting on 27 June appointed a number of 
officials. Lars Broman was appointed as Vice Chancellor for 2017 and 2018 and Anders Gustavsson 
as Deputy Vice Chancellor for 2017. The meeting also appointed a Board for 1917, consisting of Peter 
Fritzell Chair, Mariana Back Deputy Chair, Sven Moosberg Treasurer, Gudmund Bergqvist, Göran 
Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott, Marie-Louise Wadenberg, Rune Wigblad Members; Ari 
Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström Deputies. Margareta Fredriksson is Representative for 
Strömstad Municipality. Inger Orre was elected Auditor and Maria Björkroth Deputy Auditor – 
Strömstad City Board has also named an Auditor, Rolf Pettersson. Ulf Berg was elected Convenor, 
and Gunnar Kullenberg and Märta Rosenlind Members of the Election Committee. All positions are 
non-remunerated. 
     The immediately following Board Meeting assigned Wadenberg as Secretary, Moberg as Media 
Officer, and Olivestam responsible for the accreditation process. The duties of Vice Chancellor, 
Deputy Vice Chancellor, Chair, Deputy Chair, Board, Auditors and Election Committee are given in the 
By-laws. The specific duties of Treasurer and Board Members will be decided by the next Board 
Meeting 12 November.  
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New By-laws 
Revised By-laws were decided by the Annual Meeting. They are attached to this Newsletter as a 
separate file. 
 

A Personal Comment by the Vice Chancellor 
I am very pleased by the new By-laws and the diversion of my present duties to four persons. When I 
first was elected Chair/Rector in September 2008, the Academy consisted of 5 Fellows. Now that we 
have grown to over 100 Fellows (and I am 8 years older), this change was necessary in order to 
facilitate the continued development of Strömstad Academy. 
 

Upcoming Events 
The Acta Academiae Stromstadiensis Editorial Group will meet at Ofvandahls in Uppsala on Thursday 
15 September, so then there will be an Academy Fellows’ meeting c:a 14-1630. Fellows who live in 
and near Uppsala will then get a separate invitation. Tentative discussion subject The new structure 
and By-laws of the Academy + the place of the Academy in Strömstad. 
     Preliminary, the Göteborg Fellows will be invited to a meeting during the morning of Saturday12 
November in the meeting room at Träkilsgatan 40. The same day and place, after lunch, the Academy 
Board meets. If there are any special things you what the Board to discuss and/or decide, welcome to 
contact me at lars.broman@stromstadakademi.se with your thoughts. The next Board meeting is on 
12 February 2017. 
     Definitely, Science Saturday will take place at Dalarnas Museum in Falun on 10 December 1200-
1700. The theme of the day will The Century of our Grandchildren. There is still a possibility to speak 
for half an hour, so if you are interested, send me an email. As it happens, the rest of Swedish 
Academia has realized that it is good to have a Science Day- see the last page of this Newsletter! 
     New dates! Next year’s Academic Festival has new dates, before instead of after midsummer, 19-
21June. The international symposium ISREE 2017 that we arrange in Strömstad will be on the same 
dates. Participants in both events will get a chance to visit Koster on 20 June and Oslo on 22 June. 
More information is frequently published on www.stromstadakademi.se and in coming Newsletters. 
 
 

International Solar Energy Society Newsletter August 2016 

 
12th International Symposium on Renewable Energy Education 

Renewable energy scientists and educators are invited to participate and give 
presentations in this international event in the Swedish seaside town Strömstad from 
19 to 21 June 2017.  
Program in short: 

Monday 19 June: Morning pre-symposium study visit to Chalmers, Göteborg; 
evening reception at Strömstad City Hall. 

Tuesday 20 June: Morning opening address and keynote presentations; afternoon 
boat trip to the Koster archipelago with visit to renewable energy project “Fossil Free 

Koster”; evening Gala Dinner. 

Wednesday 21 June: Paper sessions and poster session on RE education in schools, 
museums and universities, education for sustainable living, and vocational training 

for sustainability. 

Thursday 22 June: Post-symposium tour to Norway’s capital Oslo, the world’s capital 
of electric car traffic, with visits to Viking Ship Museum, Edvard Munch Art Museum 
and Oslo Opera House designed by world renowned Snøhetta Architects (optional). 

Registrations and Abstract submission begins 1 January 2017. For continually 
updated information see http://www.stromstad.se/isree.  
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Åsa Morberg, medieansvarig: Rapport om Barnbarnens århundrade 
 

Jag har ägnat mig åt att försöka marknadsföra Barnbarnens Århundrade. Det tar tid. 
Jag har gjort en hel del, skrivit anmälningar och recensioner (eftersom jag inte är medförfattare).  
     Jag har också förankrat ett besök på departementet hos Rektor. Tyvärr hade jag kontaktat den 
minister som valde att avgå. Det hade varit bra med en minister som hade ansvar för gymnasieskolan. 
Skulle boken kunna användas i gymnasieskolan så skulle försäljningssiffrorna bli bra. Men nu gick det 
som det gick och då börjar jag om. Jag har förankrat hos Rektor att försöka arrangera ett besök hos 
högskoleministern, som nu har ett uppdrag att bevaka även gymnasieskolan tills efterträdare är 
utsedd. Jag har gjort många föredragningar på departementet så kan föreslå en modell, där boken 
presenteras helt kort och där det sedan blir en diskussion om användbarheten. Man kan föreslå en 
konferens för politiker till henne också. Jag hade otur med utbildningsutskottet, för den politiker jag 
hade planerat en konferens med, fick flytta till försvarsutskottet och då kan hon inte ansvara för en 
sådan konferens. Intresset för försvarsutskottet är begränsat. Alltnog så börjar jag om med 
högskoleministerns sekreterare. Man får tyvärr i stort sett ta den tid de föreslår. Det blir ministerns 
möjligheter att ta emot som styr tidpunkten. 
     I samband med mitt arbete att marknadsföra boken har jag föreslagit att man skulle anlita författare 
som föreläsare och framför allt för diskussioner.  Jag behöver kunna tala om några som tycker att det 
skulle vara roligt att föreläsa. Jag utgår ifrån att man då kommer överens om såväl reseersättning som 
ett skäligt arvode. Jag förmedlar kontakten men förhandlingen får man sköta själv med beställaren 
förstås. Om man inte vet vad man ska ta kan jag ge några exempel. Resan ska betalas i sin helhet 
med det sätt som man önskar resa på. Om det medför övernattning står beställaren även för sådan. 
Sedan ska man ta ett arvode för medverkan och då beror det på vad man ska göra hur mycket man 
ska ta. Har man regelmässigt föreläst så vet man vad man ska begära. Om inte, kan man tänka på 
beställarens möjligheter att betala. Jag själv har variationer på mina arvoden. Jag har under 2016 
begärt allt ifrån 3 500 till 12 000 och då tillkommer moms eftersom jag har egen firma.  
     Jag behöver veta vilka som kan tänka sig att föreläsa, åtminstone så att jag har några namn att 
föreslå, när jag talar om möjligheten att engagera kunniga och engagerade föreläsare. Skicka ett mail 
till mig så gör jag en lista som jag kan använda när jag ger idéer till presumtiva beställare.   
     Jag har tagit kontakt med de tidningar som jag talade med Rektor om. Det är tyvärr så att 
sommaren inte är bästa tiden att skicka underlag på. Jag får följa upp och se till att det kommer till 
ordinarie chefer. Jag har i första hand tagit kulturchefer. Jag har också undersökt om det skulle vara 
möjligt att göra ett radioprogram om Barnbarnens Århundrade. Jag ska träffa en lokalradiochef inom 
kort. 
     Det finns en rad möjligheter med boken, tycker jag. Jag har läst den i sin helhet och jag tycker att 
den är mycket läsvärd. Vilket bra arbete alla författare gjorde! Det är viktigt för mig att kunna ge 
exempel på ”aptitretare”!  
 
 

Rune Wigblad: Minska polariseringen på arbetsmarknaden 
Tidigare publicerad i Svenska Dagbladet 31 juli 2016 
 
Skillnaderna i arbetslöshet mellan olika grupper på arbetsmarknaden kommer att bli allt större. Ett 
förslag till konstruktiv lösning på matchningsproblematiken är att personer som går, eller nyss har gått, 
i pension engageras för att fungera som mentorer i instegsjobb för utsatta, skriver Rune Wigblad, 
Strömstad akademi. 
 
DEBATT | INTEGRATION 
Vad ska Migrationsverket med alla miljarderna till? 
Arbetslösheten sjunker just nu i Sveriges därför att tillväxten är hög. Det kvarstår emellertid en skarp 
problematik med att utsatta grupper inte får jobb. Arbetslösheten sjunker ner mot 4,5 procent för 
inrikes födda, en grupp som har en stark förankring på arbetsmarknaden, medan arbetslösheten ligger 
kvar på höga nivåer för utsatta grupper, vilket ökar polariseringen på arbetsmarknaden. Polariseringen 
kommer att bli ännu värre i statistiken när den stora strömmen av asylsökande från flyktingtsunamin i 
höstas kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden, vilket kommer att ske hösten 2016 och våren 
2017. Sedan 2011 har svårigheterna ökat för utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta och 
förgymnasialt utbildade. Dessa grupper har tillsammans med gruppen 55+ mycket svårt att komma in 
på arbetsmarknaden. De utsatta grupperna har i dag en tredjedels jobbchans jämfört med ”Ej utsatta 
grupper”, cirka 5 procent jämfört med cirka 14 procent (Källa: Arbetsförmedlingen). Sverige ligger i dag 
i topp med den kanske skarpaste polariseringen på arbetsmarknaden i hela EU. 



     Den socialdemokratiska partiledningen (Löfven, Damberg och Andersson) uppmärksammade år 
2013 det då växande problemet med obalans på arbetsmarknaden. S argumenterade att marknaden 
inte löser problemet med arbetslöshet. Nu har vi en rödgrön regering och en situation i Sverige där 
matchningsgapet ökar ytterligare. Vi har en hög arbetslöshet bland utsatta grupper och det finns jobb 
– men de arbetssökande kan inte ta dem. 
     Varje år lämnar dessutom mer än 100 000 personer i Sverige arbetslivet för att gå i pension. 
Skandia genomförde 2013 en undersökning ”Seniorbarometern” och ställde frågan till nyblivna 
pensionärer: varför gick du i pension? Svaren bekräftar den etablerade bilden av att många känner sig 
trötta och slitna, var tredje svarar så. Men den dominerande anledningen till att svenskar pensionerar 
sig är en önskan om mer fritid. Det svarar drygt sex av tio nyblivna pensionärer. 
     Ett förslag till konstruktiv lösning på matchningsproblematiken är att personer som går, eller nyss 
har gått, i pension engageras för att fungera som mentorer/handledare i instegsjobb för utsatta. 
Pensionärerna kan erbjudas en skälig lön från staten för att fortsätta på sin gamla arbetsplats ett litet 
tag till och fungera som aktivt stöd till utsatta personer som behöver komma in på arbetsmarknaden. I 
en sådan ”on the job training” går det också att identifiera om det behövs specifik tilläggsutbildning, 
som kan förhandlas fram mellan inblandade parter. 
     I en debatt med Migrationsverket kunde jag bevisa att det finns cirka 20 miljarder i 
”felräkningspengar” i statsfinanserna som avsattes till Migrationsverket i vårbudgeten. I vårbudgeten 
2016 avsattes 31 miljarder till Migrationsverket baserat på att det ska komma 100 000 asylsökande 
2016. Denna prognos reviderades den 25 juli till 34 500, eftersom det nu är endast en rännil av 
asylsökande. Migrationsverket redovisar dock endast en marginell besparing, 8,5 miljarder, baserat på 
denna nedskrivning av prognosen. Vad ska Migrationsverket med alla miljarderna till? De medel som 
frigörs ska i stället av rättviseskäl öronmärkas för aktiva insatser för de utsatta grupperna, eftersom 
medlen redan är budgeterade för dem. 
     Om vi kan investera oss ur matchningsproblemen finns det möjligheter att vi kan få tillbaka ett 
solidariskt samhälle där utsatta minoritetsgrupper betyder något. 
 
Rune Wigblad 
professor i företagsekonomi vid Strömstad akademi 
lärare vid Högskolan i Skövde 
 

Texten är också publicerad i ETC 4 augusti 2016 med lite mer siffermaterial: 
http://www.etc.se/debatt/vad-ska-migrationsverket-med-alla-miljarderna-till 
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Rune Wigblad: Sverige på väg skaffa föråldrade höghastighetståg 
Tidigare publicerad i Svenska Dagbladet 20 augusti 2016 
 
Den föreslagna lösningen med ”höghastighetståg” är omodern, dyr och mycket samhällsekonomiskt 
olönsam. En satsning på magnettåg skulle i stället ge oss ett dubbelt så snabbt färdmedel och bättre 
ekonomi, skriver professor Rune Wigblad. 
 
     Trafikverket försvarar att den gamla tekniken ska pressas över gränsen tekniskt och ekonomiskt. 
     Sverige står inför det största infrastrukturbeslutet i modern tid. Det så kallade höghastighetståget, 
som planeras i Sverige, är egentligen inte ett riktigt snabbtåg eftersom det i dag skulle gå att mer än 
dubblera den av Trafikverket planerade genomsnittshastigheten. Det japanska magnettåget (så kallad 
magnetic levitation eller maglev) kommer att kunna nå cirka 600 kilometer i timmen, vilket ger 
flygkänsla fast utan turbulens. Detta är också en hastighet som kan konkurrera med inrikesflyget, men 
nu med miljövänlig teknik. Det ska jämföras med cirka 320 kilometer i timmen i topphastighet för 
”höghastighetståget” som troligen ger mindre överflyttningar av passagerare från flyg till tåg. Det är 
ofta lättare att komma till en centralstation än en flygplats. 
     Tänk Stockholm  Göteborg, cirka 50 mil, på mindre än en timme – det vore ett verkligt snabbtåg 
som ersätter flyget! Det är dessutom en beprövad teknik. Genom att utnyttja magnettåg skulle 
dagspendling bli möjligt mellan de stora tätorterna. Visionen är mycket snabba och miljövänlig 
transporter mellan Nordens stora städer, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Göteborg 
som ersätter flygresor mellan dessa städer. 
     Men vad är nu ett magnettåg? Det är helt enkelt ett tåg utan lok och med obemannade vagnar. 
Tågvagnarna drivs fram av elektromagneter längs en bana som de fritt kan glida fram på. 
Driftskostnaderna kan mer än halveras jämfört med vanligt tåg. Resultatet blir ett snabbtåg som kan 
erbjuda billiga biljetter och mycket snabba resor och därmed konkurrera med flyget. Magnettåg är en 
teknik som har utvecklats sedan 1980-talet och har stor potential. Väl fungerande magnettåg finns i 
Japan (Linimo), Kina (Changsha samt Transrapid i Shanghai) och Sydkorea (Incheon). 
     Den svenska lösningen med ”höghastighetståg” är omodern redan innan beslut om byggstart och 
ersätter inte flyg. Dessutom är satsningen inte bara dyr utan också mycket samhällsekonomiskt 
olönsam, enligt Trafikverkets senaste rapport. Restidsvinsten är liten och det är för få personer som 
har nytta av den. Detta kan jämföras med den uppenbara lönsamhet som finns i att bygga ihop stor-
städerna till en enda storregion med magnettåg. 
     Vilken markpåverkan blir det med magnettåg? Det blir betydligt mindre ingrepp än med ”hög-
hastighetståget”, eftersom tågbanan är förhållandevis lätt för magnettåget (cirka 20–25 procent vikt 
jämfört med vanlig järnväg) och därför med fördel kan ställas på pelare (så kallade pyloner). Den kan 
också byggas förhållandevis snabbt. Tågbanan kan till exempel följa befintliga motorvägar, samtidigt 
som bullernivåerna är låga. Om transporten läggs på en egen högbana minskar också riskerna för 
störningar på marken såsom kollisioner med vilt, hinder för annan trafik med mera. Magnettåg har 
också exakt tidhållning samt hög säkerhet vilket även gäller driftssäkerheten under vintertid. 
     Alla som känner till vad driftskostnader betyder för verksamheter, inser att låga sådana är 
avgörande för lönsamheten. Magnettåg behöver inga kontaktledningar och saknar hjul, vilket mer än 
halverar underhållskostnaderna. De drar också mindre el eftersom friktionen är mycket lägre än med 
vanliga tåg. Dessa förhållanden gör att vi kan prata om ett tekniskt utvecklingssprång, så kallad 
disruptive technology (Christensen, 1997), där en ny överlägsen teknik ersätter en gammal. En 
satsning på magnettåg kan liknas vid Sveriges infrastrukturinvestering i vattenkraftverk under 1900-
talet, en lönsam satsning som i dag är avbetald för länge sedan. Delarna till magnettågstekniken kan 
dessutom prefabriceras och blir då billigare. På grund av fördelar såväl miljömässigt som ekonomiskt 
kommer innovationen säkerligen att spridas snabbt över världen. Om en analys av innovationens 
spridningsmöjligheter genomförs kan information om detta säkerställas. 
     Trafikverket vägrar utreda alternativ med magnettåg. Det ingår inte i planen. Trafikverket 
försvarar att den gamla tekniken ska pressas över gränsen tekniskt och ekonomiskt: 
     ”Vi anser att höghastighetsjärnvägen måste vara en integrerad del av det nuvarande systemet. Nu 
står valet mellan ny höghastighetsjärnväg eller att rusta upp befintliga stambanor, eller en kombination 
av alternativen. Vi har presenterat de två alternativen för Sverigeförhandlingen och för regeringen och 
det är nu ett politiskt beslut hur arbetet går vidare.” (Trafikverkets svar till ”Magnettåg i Skandinavien” 
2016-06-23) 
     Enligt Trafikverkets rapport blev dock priset högt för ”höghastighetståg”, en ny standard för max 
320 kilometer i timmen; nämligen 230 miljarder (+/–30). Det finns också alarmerande rapporter om att 



kostnaderna bara för Ostlänken kommer att bli 20 miljarder dyrare än beräknat (DI 3/8). Kommer 
ostlänken att kosta mer än 4 miljarder per mil? 
     En preliminär uppskattning av investeringskostnaden för magnettåg avseende samma sträcka 
som Trafikverket angett, är cirka 150 miljarder kronor, eller 2 miljarder per mil, det vill säga ungefär 
halva investeringskostnaden mot ”höghastighetståget”. Denna uppskattning bekräftas av Indien i en 
utredning som pågår och snart kommer det en uppskattning från Danmark. Denna investering i 
magnettåg har dessutom en återbetalningstid för samhället på cirka tio år, vilket är en uppskattning 
baserad på KPMG:s beräkning av samhällsekonomiska vinster på cirka 72 miljarder under tio år för 
Öresundsbron (Almedalen 2016-07-05). Trafikverket uppskattar den samhällsekonomiska förlusten av 
en investering i ”höghastighetståg” till mer än 250 miljarder. 
     Att inte förutsättningslöst redovisa möjliga tekniska alternativ för regeringen är osaklig 
myndighetsutövning av Trafikverket, trafikutskottet och ytterst näringsdepartementet. Det mest 
intressanta alternativet till det nuvarande ensidiga beslutsförslaget avseende ”höghastighetståg”, är att 
återställa järnvägsnätet i ursprungligt skick, upprusta vissa delar och samtidigt öka kapaciteten med 
magnettåg. 
     Utred omedelbart en magnettågssatsning i Sverige för att få bort kortdistansflyget! Riksdagen bör 
inte i sitt beslut vid årsskiftet låsa upp Sverige i en gammal tekniklösning, utan att dessförinnan ha 
skaffat kunskap om magnettåg. Skapa i stället en offensiv teknikpolitik där Sverige lär sig 
morgondagens tekniklösningar. Sverige behöver tänka långsiktigt och framtidsinriktat igen – precis 
som på den tiden när vattenkraften byggdes ut. 
 
Rune Wigblad 
professor i företagsekonomi, inriktning industriell ekonomi, Strömstad akademi 

 

Gudmund Bergqvist: Hållbart Koster 
 
Den 26 juli  var ytterligare ett Ö-råd kring vattenprojektet på Koster under ledning av processledare 
Christian Pleijel. Preliminära undersökningsresultat visar på att det nog finns tillräckligt med färskt 
vatten, och man hoppas kunna undvika det dyra och för Koster katastrofala projektet med vatten - 
avloppsledning från fastlandet vilket troligen skulle belasta varje fastighet med upp till 500.000. Följ på 
www.kostervatten.com. 
     Den 8 augusti nytt möte med föredragarföreningen  där entrepenören Marcus Engebretsen hade 
inbjudit professor Andy Bäcker från Bilbao, en internationellt känd person kring olika sustainability 
frågor. Han är mycket intresserad av systematisk approach och av hur man undervisar olika grupper 
kring detta. Tror på smarta tekniska lösningar men även på nyttan av att kunskapen sprids "som ett 
virus." Här framträder han på TED https://www.youtube.com/watch?v=qgR72gH76G8 Jag hade tillfälle 
att diskutera med honom mera privat och han är positivt inställd till samarbete med Strömstad 
Akademi. 
     Marcus Engebretsen (Kostergården och blivande Kosterbaden-Nordkoster) är besluten att driva på 
med att göra hotellen "gröna " genom olika projekt och är genom sin entusiasm och som 
storföretagare av värde som samarbetspartner.  
     Jag har vidare haft möten med Hans Arén kring folkbildninginstitut på Koster och vi har dragit upp 
planerna för ett sammanträde under hösten med många olika  potentiella medverkande. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qgR72gH76G8

