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Tankesvev

H
AN OPPDAGET DET på nettet.
Bilder av patronlignende kabi-
ner med plass til to personer.
Du går inn, plotter inn stedet du
skal til, og skytes ut som ... rør-
post. 

– Dette ligger så langt foran all offentlig trans-
porttenking at du må være svært tolerant for å
kunne absorbere ideen, sier Trond Andresen,
amanuensis ved NTNUs Institutt for teknisk
kybernetikk, om det amerikanske transport-
systemet Skytran.

Etter oppdagelsen på nettet, «skypet» han –
ringte over internett – til oppfinneren Douglas
J. Malewicki i California, og samlet forskere
fra NTNU og Sintef til en videokonferanse.
Trond Andresen ble så fascinert av ideen at
han tok jobben som ulønnet ambassadør for
Skytran, og jobber nå med å datasimulere en
forbindelse mellom universitetsmiljøene på
Gløshaugen og Dragvoll – en strekning på seks
kilometer – og videre inn til sentrum av Trond-
heim.

Kina og Tyskland. – Det er ingen biter av den-
ne oppfinnelsen som ikke er fremforsket, det
er snakk om å sette sammen eksisterende tek-
nologi, sier Trond Andresen.

Ideen om magnetiske svevetog ble klekket
ut av briten Eric Lathwaite allerede i 1947, men
det gikk 55 år før kineserne åpnet verdens før-
ste svevetogrute mellom Shanghais interna-

[Samferdsel]

sjonale flyplass og byens finanssenter. Sveve-
toget har en marsjfart på 430 kilometer i ti-
men og bruker åtte minutter på den 30 kilome-
ter lange strekningen. Alternativet er en taxi-
tur på tre kvarter.

Svevetoget i Shanghai er bygd i Tyskland.
Tyskerne har i mange år drevet prøvedrift uten
å få svevetoget i rute, men daværende for-
bundskansler Gerhard Schröder var med på
jomfruturen nyttårsaften 2002, hvor interna-
sjonale journalister rapporterte at det overho-
det ikke var mulig å kjenne vibrasjoner før to-
get nådde 400 kilometer i timen. Toget holdes
konstant svevende noen centimeter over bak-
ken ved hjelp av magneter som spiller sam-
men med magneter i banelegemet, og det bru-

Det ser ut som science fiction. Og det er nettopp det 
Trondheim trenger, mener forsker Trond Andresen. 
Åge Winge ogThor Nielsen (foto), Trondheim

MAGNETISK
CAMPUS. Trond
Andresen mener
svevebane
mellom Gløshau-
gen, der han står,
Dragvold mot øst
og sentrum mot
nord er det som
skal til for å binde
sammen NTNU. 

ker mindre energi enn tradisjonelle tog fordi
magnetene bidrar til å dytte toget fremover.
Det har hverken hjul eller andre bevegelige de-
ler, og vedlikeholdsbehovet er derfor mini-
malt.

Kinesiske myndigheter forbereder en ny
svevetoglinje mellom Shanghai og Beijing, og
flere steder i Tyskland, USA og Australia utre-
des svevetog – eller «maglev», som det også
kalles, siden det baserer seg på magnetisk levi-
tasjon. Et japansk maglevtog har nådd 581
kilometer i timen på Yamanashi-prøvelinjen,
en foreløpig verdensrekord for tog, men kine-
serne er i gang med å konstruere et svevetog
som skal kunne kjøre 700 kilometer i timen.

– De tyske/kinesiske svevetogene er basert
på magnetisk tiltrekning, mens Skytran base-
res på magnetisk frastøting, som det japanske.
En slik bane vil kunne skape stor entusiasme
rundt Trondheim som teknologiby, sier Trond
Andresen, som har beregnet at en Skytran-lin-
je mellom universitetsstedene i Trondheim vil
koste rundt 100 millioner kroner. 

Tilbake til fremtiden. – Skytran vil løse det
evige campusproblemet i Trondheim fordi det
vil ta kun fire minutter å komme seg fra Drag-
voll til Gløshaugen. I praksis vil det være det
samme som å ha en campus, sier Andresen.

Han hevder linjen vil ha samme kapasitet
som en seksfelts motorvei.

– Dette er jo slik man så for seg fremtiden for
50 år siden, og nå er vi altså kommet dit at

Dette er Skytran
Ett spor i hver retning, som
kan legges på bakken eller
henges i luften. 
Ingen sjåfør, passasjerene
bestemmer avgangstiden.
Ingen kollisjonsmuligheter
med andre vogner, fotgjeng-
ere eller annen trafikk.
Magnetisk sveving gir ingen
berøring med sporet. 
Fordelene er lite støy, høy
fart og lite vedlikehold. 
Går på strøm. Marsjfart 160
km/t i byområder, 250 km/t
utenfor tettsteder. 
En prøvebane på noen 
hundre meter 
bygges i California.
ILLUSTRASJON: SKYTRAN
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noen kommer med konkrete løsninger, sier
forsker Jan Usterud Hanssen ved Transportø-
konomisk Institutt. 

Han synes Skytran ser interessant ut.
– Skytran kan være løsningen på endel av

byenes transportproblemer, og den kan fun-
gere godt som en forbindelse mellom to cam-
puser i Trondheim. I mellomtiden må vi uan-
sett utvikle våre byer slik at behovet for trans-
port reduseres. Personbilbruken må begren-
ses, og kapasiteten for hver enkelt bil utnyttes
bedre, sier Usterud Hanssen.

Genier og skrullinger. Det er snart ti år siden
den amerikanske oppfinneren Malewicki kom
med ideen om Skytran, men først nå forbere-
des en kort prøvebane i USA. 

– Dramatiske teknologiske løsninger krever
at løsningene gjentas og gjentas i det offentli-
ge rom slik at de ikke lenger fortoner seg skrul-
lete. Et slående munnhell er at dersom du lig-
ger ett skritt foran massen, betraktes du som
et geni. Ligger du to skritt foran, blir du sett på
som en skrulling, sier Trond Andresen. 

Skytran er ikke kollektivtrafikk i vanlig for-
stand, men transport av individer i et offentlig
system. Det er spesielt to ting som gjør det
unikt, ifølge Andresen. Sjåføren elimineres
ved hjelp av datateknologi, og passasjerene
slipper dermed å forholde seg til tidtabeller
fordi de får et personlig kjøretøy. Transporten
er basert på magnetisk levitasjon, altså sve-
ving, uten kontakt mellom skinner og vogn.
Det siste betyr mindre slitasje, vedlikehold og
strømbruk. Banelegemet utgjør en del av mo-
toren, som er elektrisk.

– Modulene er lette og går åtte meter over
gateplanet. Beregninger viser at banen kan
kjøre selv i storm, og sikkerheten er høy fordi
banen styres av datasystemer som vurderer
riktigere og raskere enn mennesket. Passasje-
rene kan dessuten føle seg trygge fordi de har
fartøyet for seg selv. Hvis man senere ønsker å
flytte linjen av for eksempel estetiske grunner,
så kan den rigges ned som en bomstasjon uten
synlige spor. Systemet er bevisst utviklet mini-
malistisk, lett og billig. Dersom en går opp i
større moduler som tar flere passasjerer, vil
mange fordeler ryke, sier Andresen.

Flykonkurrent. – Hvorfor er ikke dette syste-
met allerede bygd, hvis det har så mange for-
deler?

– Det er først nå alle nødvendige teknologis-
ke biter er tilgjengelig. Når det er sagt, er det jo
slik at visjonære ideer ignoreres helt til noen
med mye penger stiller seg bak dem. Det er
nødvendig at noen med sans for science ficti-
on går i spissen. Jeg moraliserer ikke over det-
te, men konstaterer at man i praksis må vise at
et slikt transportsystem fungerer før industri
og investorer kommer etter. Jeg er overbevist
om at dette vil ta av hvis det bygges en slik
bane i Trondheim, sier Andresen.

Over lengre strekninger skal Skytran kunne
nå 250 kilometer i timen, og Andresen ser for
seg et nettverk mellom nasjoner, byer og tett-
steder. 

– Ønsker du en kopp kaffe eller å strekke på
bena mellom Oslo og Trondheim, kan du stop-
pe på Otta og ta en ny modul derfra. Utreg-
ninger viser at Skytran kan konkurrere med
fly på alle strekninger under hundre mil. Sys-
temet kan også brukes i varetransport. Tenk
deg hvis en fiskeoppdretter på Møre kan pak-
ke fersk fisk i en minicontainer med maksvekt
200 kilo, og sende den direkte fra Ålesund til
en restaurant i Tyskland som mottar fisken
åtte timer senere. Det er nå mulig å transpor-
tere mennesker og varer i stor skala uten sjå-
før, sier Andresen: 

– Jeg pleier å si at det gode fremtidssamfunn
er å automatisere alt som kan automatiseres.
age.winge@dn.no

Katt uten jammer
DEN GAMLE KATTEN sitter der så

vindskjev, tynn som et skrømt, hvor
gammel er han egentlig? 17 år, men

grått hår har han ikke, stripene er friske og
gyldne som alltid, katten
maler med en durelyd
som minner om en skur-
tresker med alvorlige mo-
torproblemer, duringen
hakker og harker, men
det er rent utrolig hvor
høyt han maler, det er
nok fordi han er døv.

Katten sover 23 og en
halv time i døgnet. Mer
rekker han ikke, skal
han spise også, og få
med seg litt kos før han
sovner igjen. Da stavrer
han seg bortover på pin-
nestive ben, på leting et-
ter et fang, men han er jo nesten blind, så
hvordan klarer han å finne menneskene? Er
luktesansen i orden, kanskje? Er det værhå-
rene som leder ham frem? Uansett sitter han
der ved føttene mine og venter, ser håpefull
ut med de nesten blinde øynene, pupillene
ser merkelige ut, har liksom lagt seg halvveis
på tvers. Og når jeg åpner for at han kan hop-
pe opp i fanget, så gjør han det, litt ustø. Det
hender at han bommer når han skal hoppe,
deiser tilbake i gulvet, da går det et par skjel-

vinger gjennom kroppen før han reiser seg
og prøver igjen. Opp i fanget, og skurtreske-
ren durer så jeg knapt kan høre hva folk i
rommet sier til meg.

Å, han nyter det, å bli
strøket, pelsen er blank og
fin, og under er det bare
ben, sprø, gamle ben, men
katten nyter og nyter, den
gamlingen, vet han ingen-
ting? Vet han ikke at han
snart skal dø? Hvordan kan

han nyte så lykkelig sine sis-
te dager, snorke så ubekym-
ret mesteparten av døgnet?
Vet han ingenting om at
gamle er ensomme og depri-
merte, om sviktende pleie,
at ingen bryr seg om dem,
vet han ikke at han er syk,
blind og døv? At han bråker

så det ikke er ørenslyd å få? Vet han ikke at
han er stygg med den avkappede halen? Nei,
han vet ikke, ser det ut til, og han virker så
rent ufattelig tilfreds der han nyter strykingen
over pelsen, det gamle spetakkelet, om og om
igjen hånden over ryggen, og han lukter ikke
vondt, det gjør han ikke, så jeg stryker og stry-
ker, og jeg tenker – når alt kommer til alt –
kanskje det er dette.

Bare det som skal til.
Å bli strøket over ryggen av en varm hånd.

Hvordan kan han nyte så
lykkelig sine siste dager?
Vet han ikke at han snart

skal dø?
LIZ BUER
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