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Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 

  
 

Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um 

þingmannatillögu um næturlestir á Norðurlöndum 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda um 

 

að þær láti sameiginlega gera stöðulýsingu og þarfamat, meðal annars að því 

er varðar kostnað og fjármögnun, sem sýni tækifærin í og forsendurnar fyrir 

auknum næturlestarsamgöngum innan Norðurlanda og frá Norðurlöndum til 

annarra landa í Evrópu á viðunandi ferðatíma. Í slíkri greiningu ætti meðal 

annars að skoða hugsanleg áhrif á flug- og bifreiðasamgöngur auk 

hugsanlegra afleiðinga fyrir vöruflutninga. Taka ber tillit til niðurstaðna þeirra 

greininga sem þegar hafa verið unnar. 

 

að þær auki samstarf um að endurnýja næturlestartengingar milli norrænu 

landanna og frá þeim til annarra Evrópulanda, að því gefnu að greining leiði í 

ljós að þess háttar framtak stuðli að því að Norðurlönd verði sjálfbærasta og 

samþættasta svæði heims og að það verði til hagsbóta fyrir löndin. 

 

að þær búi í haginn fyrir betri samræmingu á vöruflutningum innan 

Norðurlanda svo að flytja megi aukinn þunga frá akvegum yfir á járnbrautir 

og skip án þess að vöruflutningar með lestum þurfi að lenda í samkeppni við 

farþegaflutninga. 

 

að þær vinni saman að hugsanlegum kaupum á lestarvögnum til að spara 

fjármagn og hámarka nýtingu lestanna á Norðurlöndum og á meginlandinu. 

 

að þær greiði sameiginlega fyrir sameiginlegu (stafrænu) farmiðakerfi í 

löndunum og milli þeirra, jafnt fyrir lands- og svæðisbundnar 

almenningssamgöngur. 
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Bakgrunnur 

Við verðum að breyta samfélögum okkar með hraði til að koma veg fyrir stjórnlausar 

og válegar loftslagsbreytingar. Um það bil einn þriðji af losun gróðurhúsalofttegunda 

kemur frá samgöngum.   

  

Leggja verður áherslu á sjálfbæran valkost við flug innan samgöngugeirans á 

Norðurlöndum, þ.e. lestarferðir. Sem stendur er framboð á lestarsamgöngum á milli 

Norðurlanda og til Evrópu oft ekki samkeppnishæft. Næturlestarferðum hefur meira 

að segja fækkað. Áður var hægt að ferðast frá Stokkhólmi og Ósló til 

Kaupmannahafnar og áfram til Þýskalands en sú ferð býðst ekki lengur. Við í 

Norðurlandaráði viljum að áhersla verði sem fyrst lögð á háhraðalestir og stækkun 

járnbrautarkerfisins, svo sem með Fehmarn-göngunum og nýjum brautum á milli 

Svíþjóðar og Noregs til að auðvelda lestarferðir frá Norðurlöndum til meginlands 

Evrópu.  

 

Framkvæmdir af þessu tagi eru tímafrekar. Þess vegna er einnig þörf á aðgerðum 

sem skila árangri í náinni framtíð. Við þurfum betri lestarsamgöngur á milli borga á 

Norðurlöndum. Við viljum að lestarferðir eigi að vera sjálfsagður kostur þegar ferðast 

er á milli Óslóar, Gautaborgar og Kaupmannahafnar, Stokkhólms og Óslóar og 

Stokkhólms og Kaupmannahafnar. Með því vinna að aðlögun dráttarvagna- og 

lestarvagnaflotans og merkjakerfisins ásamt samræmdum tímaáætlunum og 

miðasölukerfi er unnt að stytta ferðatíma umtalsvert og auðvelda ferðalög. Með því 

að nýta sömu tímaáætlanir og farmiðakerfi má samstilla ferðir með lestum og ferjum.  

 

Lest ætti einnig að vera fyrsti kostur fyrir alla sem fara í orlofsferðir innan 

Norðurlanda eða til annarra Evrópulanda. Með því að bjóða upp á næturlest til ýmissa 

staða geta járnbrautarlestir orðið sjálfsagður ferðakostur til Parísar, Lundúna, Mílanó 

og Barcelona. Norðurlandaráð telur að næturlestir frá Stokkhólmi og Ósló til 

Kaupmannahafnar og áfram til Evrópu.     

 

Áhugi á að ferðast með lest hefur á skömmum tíma aukist gríðarlega.  

Frá árinu 1990 hefur fjöldi kílómetra sem hver farþegi ferðast með lest aukist mjög 

alls staðar á Norðurlöndum, um 105 prósent í Svíþjóð, 70 prósent í Noregi og 25 

prósent í Danmörku. Þessari vaxandi eftirspurn verður að mæta með því að auka 

flutningsgetu, einfalda farmiðakerfi og greiða fyrir utanlandsferðum. Annars gefur 

augaleið að tækifærin geta runnið okkur úr greipum.  

 

Vel er hægt að breyta hegðun fólks. Þar sem áhersla hefur verið lögð á 

lestarsamgöngur hafa þær sótt í sig veðrið á kostnað flugs. Þegar háhraðalest hóf 

ferðir á milli Madridar og Barcelona varð hrun í flugsamgöngum en fjöldi lestarferða 

þrefaldaðist. Svipuð reynsla er af öðrum háhraðalestum, svo sem á milli Parísar, 

Brussel og Amsterdam og nú síðast Berlínar og München. 

Einnig má nefna austurrísku járnbrautirnar ÖBB sem halda úti átján mismunandi 

næturáætlunarferðum og raunar allt að þrjátíu nýjum næturlestaferðum, sé samtarf 

við önnur járnbrautafélög meðtalið, en þær njóta sívaxandi vinsælda. 
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Þörf er á norrænni heildarstefnu til að auka vinsældir lestarferða á Norðurlöndum. 

Norðurlandaráð telur að einkum Noregur, Svíþjóð og Danmörk ættu að auka 

samstarf sitt við að innleiða næturlestarsamgöngur á ný og bæta þær, ekki aðeins á 

milli skandinavísku höfuðborganna heldur einnig áfram til Evrópu. Það er ekki aðeins 

hluti af lausninni á loftslagsvandanum heldur snýst það einnig um að búa til 

raunhæfan valkost við flugsamgöngur. 

 

 

Ríkisstjórn Svíþjóðar hefur falið samgöngustofnuninni Trafikverket að kanna 

forsendur fyrir næturlestum til ýmissa evrópskra borga 

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-

utreder-forutsattningarna-for-upphandling-av-nattag-till-kontinenten/. Skýrslan var 

kynnt 27. apríl 2020. Í henni er bent á áætlunarleiðir sem unnt er að skipuleggja fyrir 

næturlestir og gætu komið til framkvæmda innan tveggja til þriggja ára annars vegar 

og eftir nokkur ár hins vegar. Leiðirnar Malmö-Kölnarborg-Brusssel, Stokkhólmur-

Hamborg og Stokkhólmur-Frankfurt/Brussel/Berlín/Basel eru nefndar. Skilyrði fyrir 

auknum næturlestarsamgöngum á slíkum leiðum er þó samkomulag á milli 

viðkomandi landa og að rekstraraðilar samþykki skuldbindingu um samgöngurekstur 

sem felur í sér ákveðið grunnframboð. Einnig er mikilvægt að hafa skjótt aðgengi að 

hentugum dráttar- og lestarvögnum. Áhugavert gæti verið að stofna sameiginlegt 

félag um vagna. 

 

Í Danmörku eru engin áform uppi (eða í bígerð) um næturlestir.  Mögulegri þörf Dana 

má ef til vill mæta með næturlest milli Svíþjóðar og Þýskalands. Þá eru Þýskaland og 

Austurríki í nánu samstarfi sem kann að hafa áhrif á Danmörku. Ríkisstjórn 

Danmerkur aðstoðar þó gjarnan önnur lönd/fyrirtæki sem vilja bjóða upp á 

næturlestir til og frá Danmörku eða gegnum Danmörku. Frá því í desember 2019 

hefur verið starfandi rannsóknarteymi Dana, Svía og Þjóðverja um möguleika á 

samstarfi um næturlestir milli Svíþjóðar og Þýskalands um Danmörku. Hópurinn er 

skilgetið afkvæmi þess verkefnis sem ríkisstjórn Svíþjóðar fól Trafikverket að vinna 

og afleiðing af fjárlagasamkomulaginu danska fyrir árið 2020 þar sem samningsaðilar 

urðu ásáttir um að ríkisstjórnin og ríkisjárnbrautarfélagið DSB myndu kanna 

möguleikana á næturlestum í Danmörku auk samræmingar við áætlunarferðir 

næturlesta í Þýskalandi og Svíþjóð. Teymið er skipað embættismönnum frá 

samgöngu- og húsnæðismálaráðuneyti Danmerkur, innviðaráðuneyti Svíþjóðar og 

Bundesministerium Für Verkehr und digitale Infrastruktur í Þýskalandi.  

 

Hvað Noregi viðvíkur hefur Jernbanedirektoratet fengið það verkefni að kanna 

möguleika á þróun almennra lestarferða yfir landamæri til Svíþjóðar og áfram til 

meginlandsins. Í Noregi hafa menn orðið varir við aukinn áhuga á að ferðast hægt og 

grænt og á lestarferðum almennt. Annars hefur Noregur á seinni árum – og í 

fyrirsjáanlegri framtíð – ákveðið að leggja höfuðáherslu á uppbyggingu staðbundins 

samgöngunets í og í kringum Ósló. 

 

Í Finnlandi er breidd brauta önnur en í skandinavísku löndunum sem torveldar 

næsturlestarsamgöngur jafnvel þótt sjór og vötn hindruðu ekki för. Ekki liggur ljóst 

https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-utreder-forutsattningarna-for-upphandling-av-nattag-till-kontinenten/
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2019-072/trafikverket-utreder-forutsattningarna-for-upphandling-av-nattag-till-kontinenten/
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fyrir hvort Finnar hyggist koma á næturlestaferðum um Tornedal-svæðið eða til 

Eystrasaltsríkjanna/Póllands eða Pétursborgar og áfram í austur. Finnska ríkisstjórnin 

hefur þó tekið ákvörðun um rafvæða leiðina sem eftir stendur á milli Kemi og 

Haparanda en það mun auðvelda lestarferðir yfir landamærin. 

 
Forsenda fyrir greiðum næturlestarsamgöngum á Norðurlöndum sem tengjast 
meginlandi Evrópu er að hluta til að koma á tengingum í járnbrautarnetinu þar sem 
þær skortir, rafvæða þá leiðarkafla sem ekki eru rafvæddir, samstilla eða samhæfa 
merkjakerfi og samræma reglur og tæknilausnir sem eru mismunandi. Einnig eru líkur 
á að þörf verði á stuðningi við kaup á sameiginlegum, nýjum vagnaflota sem hentar 
fyrir þær leiðir sem um ræðir ásamt samstarfi á sviði skipulags og tímaáætlanagerðar. 
Í því samhengi á nefna að innan ESB er til einkarekið miðasölukerfi fyrir lestar- og 
rútusamgöngur sem nefnist Trainline www.thetrainline.com . 

 
Skipuleggja þarf tímaáætlanir næturlesta í samhengi við mikilvæga vöruflutninga og 
einnig við ferðir innanlandslesta og svæðisbundinna lestarsamgangna á 
borgarsvæðum í Evrópu. Einnig er mikilvægt að koma á góðum tengingum við 
háhraðalestir í Evrópu. 

 
Með því að almenningssamgöngur lúta oft og tíðum svæðisbundinni ákvarðanatöku 

eru farmiðakerfi landanna afar mismunandi. Af þessum sökum getur oft verið mun 

þunglamalegra að ferðast milli landa með almenningssamgöngum en bíl. Til að 

tryggja að talnagögn um ferðalög og umferð verði aðgengileg fyrir flutningsaðila, 

stjórnsýslustofnanir og þjónustuveitendur hafa ýmsar Evróputilskipanir verið 

samþykktar, þar á meðal tilskipunin um skynvædd flutningakerfi (tilskipun 

2010/40/ESB). Auk þess hafa ýmsar ríkisstjórnir í Evrópu samþykkt eða lagt fram 

lagafrumvörp um samþætta farmiða, það er að segja yfirgripsmikil farmiðakerfi sem 

leyfa farþegum að ferðast á einum og sama miða í mismunandi samgöngutækjum.  
 

Á Norðurlöndum er unnið á mismunandi hátt eftir löndum að því að þróa meira 
og minna samræmt farmiðakerfi fyrir almenningssamgöngur. Í því samstarfi sem 
kennt er við Greater Copenhagen er verið að búa til svæðisbundið farmiðakerfi 
þvert á landamæri. Samnorrænt farmiðakerfi almenningssamgangna hefur mikið 
vægi ef vilji stendur til að auðvelda og stuðla að aukinni notkun lesta og 
strætisvagna á Norðurlöndum í stað bifreiða og flugvéla, ekki síst ef á að greiða 
götu erlendra ferðamanna/gesta sem vilja með einföldum og skiljanlegum hætti 
komast á milli svæða og landa á Norðurlöndum auk þess loks að auðvelda íbúum 
landamærasvæða að skreppa reglulega milli landa.Norðurlönd henta einkar vel 
fyrir fyrsta samþætta farmiðakerfi heims sem gildir milli mismunandi landa því 
að mörg norrænu landanna hafa þegar komið á samræmdu kerfi innanlands og 
eru auk þess langt komin í þróun og notkun stafrænnar tækni. 
 

Álit nefndarinnar 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin fjallaði um upprunalega tillögu flokkahóps 

Norrænna vinstri grænna. Nefndinni leist vel á tillöguna en ákvað meðal annars að 

http://www.thetrainline.com/
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leggja áherslu á tengsl og hugsanlega hagsmunaárekstra næturlesta fyrir farþega 

annars vegar og vöruflutninga hins vegar. Að fenginni tillögu Norðurlandaráðs 

æskunnar (UNR) og með hliðsjón af ályktun þess um farmiðakerfi ákvað nefndin að 

fella sjónarmið þess einnig inn í nefndarálitið.  

 

Eins og kunnugt er telur nefndin (og Norðurlandaráð í heild sinni) að þörf sé á 

norrænni ráðherranefnd um samgöngur til að fjalla um mál af þessum toga. Virðist 

liggja í augum uppi að skortir stefnumarkandi og almenna norræna samhæfingu í 

samgöngumálum á öllum sviðum. Gott upphafsverkefni er að skapa skilyrði fyrir 

sameiginlegar næturlestarsamgöngur. 

 

Nefndin telur einboðið að fyrsta skrefið í átt að nánara norrænu samstarfi um 

næturlestir verði að ríkisstjórnir landanna greini þörfina/eftirspurnina, áhrif á 

núverandi (aðrar) samgöngur og alla fjármögnunarkosti. Ganga má út frá þeim 

greiningum sem þegar hafa verið unnar í norrænu löndunum. Greiningarnar ættu 

bæði að miðast við viðskiptalífið og þjóðhagslega hagkvæmni. Taka ber tillit til 

almennrar fjárfestingarþarfar, þar á meðal vegna fjárfestingar í samræmingu 

tæknibúnaðar og umsýslu, sem og forsendna fyrir sameiginlegum kaupum á 

lestarvögnum. Í slíkri greiningu þarf að taka tillit til bæði vöru- og fólksflutninga á 

jöfnum grundvelli. 

 

Norðurlöndum, 15. september 2020 

Anders Eriksson (ÅF) 

Arman Teimouri (L) 

Eveliina Heinäluoma (sd) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Helge André Njåstad (FrP) 

Jaspur Langgaard (sb) 

Joakim Strand (sv) 

Juhana Vartiainen (saml) 

Lorena Delgado Varas (V) 
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