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Medlemsförslag
om utbyggnad av den nordiska triangeln
I framtidens Europa råder inga tvivel om att regioner i högre grad än nationer kommer att stå för tillväxtmöjligheter och konkurrensfördelar. Men
ingen region är konstant. Dess styrka och inflytande är dynamiskt. Regioners betydelse beror till stor del på externa förhållanden och intern kapacitet. Vår vision är att Norden och Östersjön skall vara Europas starkaste
tillväxtområde, nu och i framtiden. En avgörande komponent för att nå
det målet är ett väl fungerande transportsystem. Kommunikationer behöver ständigt effektiviseras och utvecklas, allt i takt med resenärens och
näringslivets behov. Det är därför angeläget att ha fördjupade samarbeten
i infrastrukturfrågor mellan de nordiska länderna och i synnerhet då det
kommer till den nordiska triangeln.
Den så kallade Nordiska triangeln avser kommunikationerna mellan de
nordiska huvudstäderna Köpenhamn, Oslo och Stockholm med anslutning
till Helsingfors. Nordiska triangeln är ett av EU:s prioriterade infrastrukturprojekt och avgörande för såväl konkurrensen inom EU som för Nordens näringsliv. Samtidigt är den viktig för de människor som arbetar och
lever utmed benen i triangeln. Längs triangelns tre sidor bor drygt åtta
miljoner människor, vilket gör triangeln till de mest dominerade stråken i
norra Europa. Omkring 80 procent av Sveriges befolkning bor här. Likaså
80 procent av Sveriges BNP produceras här. Längs korridoren StockholmOslo återfinns 46 av Norges och Sveriges sammanlagt 105 universitet.
I takt med att vi går mot ett allt öppnare och friare Europa där det gränsregionala samarbetet utgör en av de viktigaste framtidsfrågorna är det av
stor vikt att såväl de fysiska som mentala gränserna nedmonteras där så
kan ske. Inom Norden har vi på senare tid sett att tyngdpunkten förskjutits och förstärkts mot Öresundsregionen. Detta är i sig positivt men vi får
inte glömma de expanderande huvudstadsregionerna Oslo och Stockholm.
De senaste åren har vägtrafiken över svensk-norska gränsen i det närmaste fördubblats, till stor del beroende på tilltagande arbetspendling och
godstransporter i gränsområdena.

Vi inser behovet av en god transportpolitik för näringslivets konkurrenskraft och människors rörlighet. Transportområdet är ett av de tydligaste
exemplen på vikten av internationellt, gränsöverskridande samarbete.
Dessutom leder de ökande kraven på transportsektorn till att vi måste intensifiera våra ansträngningar att skapa nya och kompletterande transportsystem. Efterfrågan på fler tåg under högtrafiktid mellan de tre storstadsregionerna kan idag inte tillfredställas på grund av bristande kapacitet i infrastrukturen. Snabbtågstrafiken med X 2000 har medfört minskade
restider, men trafiken är fortfarande otillräckligt utbyggd på sträckan mellan Oslo och Stockholm samt mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Vi
behöver dra nytta av det nordiska samarbetet här för att stärka vår region
i Europa och i världen.
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Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar
att verka för att påskynda en utbyggnad av den nordiska triangeln
Stockholm den 18 januari 2010
Bjarni Benediktsson (Sj.), ordförande
Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)
Per-Kristian Foss (H)
Illugi Gunnarsson (Sj.)
Mats Johansson (m)
Arja Karhuvaara (saml)
Fredrik Karlström (Obs)
Ulla Karvo (saml)

Marianne Kierkemann (m)
Knud Kristensen (K)
Jukka Mäkelä (saml)
Kent Olsson (m), v. Ordförande
Jessica Polfjärd (m)
Lyly Rajala (saml)
Sonja Irene Sjøli (H)
Anne-Marie Virolainen (saml)
Hans Wallmark (m)
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