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  Marker trefford                   Originalside Hurtigbuffer
Vestfold samt dobbeltsporet til Moss. Kjell Opseth gjorde meir for
Austlandet enn for Vestlandet.

Elektrikaren Kjell Opseth kom inn i lokalpolitikken via
sjukehussaka, som framleis er relativt betent i fjordfylket. Utover
på 1980-talet sat han som energipolitikar på Stortinget, men det
var først då han kom i regjering på 90-talet at karrieren verkeleg
skaut fart.

Det første han gjorde var å trekke tilbake stortingmeldinga om
Hol-Aurland som forgjengaren Lars Gunnar Lie (KrF) hadde lagt
fram. Kjell Opseth meinte meldinga var så dårleg at han ville
skrive ei ny. Fordi han ville ha vegen over Filefjell med ein
rekordland tunnell frå Lærdal til Aurland ringte han vegdirektør
Olav Søfteland og bad dei setje i gong. Søfteland svarte at ingen
hadde bygd så lange tunellar før. Den lengste han visste om var
Granvin-tunellen på sju kilometer gjennom Hardanger. Men Kjell
Opseth stod på sitt, og sende Søfteland tilbake til skrivebordet.
Likevel butta det.

Ei tid etter ringte vegdirektøren tilbake til statsråden, som svarte
med at i Alpane var det fleire tunnellar som var på både ei og to
mil lange. Det var berre å gå i gang. Ja vel, vegdirektør Søfteland
returnerte så til sine eigne. Og dei bestemte seg for å setje i gang
eit team på SINTEF i Trondheim som skulle forske på
problematikk knytt til ventilasjon for ein tunell som kom til å bli
over to mil lang. Då Søfteland meldte tilbake til at dei hadde løyst
dei tekniske problema, var svaret frå statsråden «fint, då skal eg
få tunnellen gjennom i Stortinget». Vi veit alle korleis det gjekk til,
og det var under den behandlinga Kjell Opseth fekk ry som
hestehandlar.

Debattinnlegg: Tok Opseth feil?

I siste liten før saka skulle opp i Stortinget fekk SV lovnad om ein
splitter ny jernbane frå Sandvika til Hønefoss, det som blir kalla
Ringeriksbanen. Opposisjonen reagerte med indignasjon, og det
kan ein godt forstå ettersom strekninga ikkje låg inne i ein einaste
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