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Nordisk råd har rekommandert at Norden går sammen om nordisk visjon, målsettinger 

og ambisjoner angående utbyggingen av transportkorridorene mellom de nordiske 

land og fra Norden til kontinentet. Rådet mener at Nordens transportnett bør betrak-

tes som helhet og derfor er det behov for å styrke samarbeidet på dette området, ink-

lusive ved å gjenopprette transport som et samarbeidsområde under Nordisk minister-

råd. Dette ikke minst for å fremme en sammenhengende grenseoverskridende trans-

port nettverk. Infrastrukturinvesteringer som bidrar til å redusere transportsektorenes 

negative innvirkning på miljøet og utslipp av klimagasser bør stå i fokus Som et ek-

sempel kan det nevnes at modernisering av togforbindelse mellom Oslo og Stockholm 

vil kunne forkorte reisetiden fra 5 til 3 timer og redusere den miljøbelastende flytrafikk 

med 1,4 million passasjerer mellom de to hovedsteder. I dag passerer daglig tusenvis 

større transportkjøretøyer Svinesundbroen. Et effektivt godstog på strekning Oslo-

Gøteborg ventes å kunne avlaste denne tunge trafikken.  

EUs politikk for transportinfrastruktur (det Trans-Europeiske Transportnettverk, TEN-

T) har som hovedformålet å legge til rette for utviklingen av et effektivt og sammen-

hengende europeisk transportnett og redusere regionale, økonomiske og sosiale for-

skjeller ved å utvikle sammenkoblet infrastruktur til luft, vei, jernbane og skipsfart. EUs 

finansieringsmidler gjennom bl.a. «Connecting Europe-faciliteten» og andre relevante 

EU-ordninger brukes på prosjekter med størst felles nettverksnytte. 

Målsetningene i EUs Grønne Pakt nødvendiggjør endringer i TEN-T-politikken, herun-

der behov for å anvende digitale teknologier til å redusere transporten og de negative 

miljø- og klimamessige konsekvenser. EU-Kommisjonen har igangsatt en revisjon av 

TEN-T-forordningen som ventes å bli lansert i tredje kvartal 2021, og som tar utgangs-

punkt i strategien for bærekraftig og smart mobilitet. Også EUs jernbane initiativ (EU 

2021 Rail Corridor Initiative) og en revisjon av godstransport-forordningen (Rail Freight 

Corridor Regulation) forventes revidert i 2021. 
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Norden kan ikke betraktes i isolasjon. Det europeiske samarbeidet om TEN-T setter de 

nordiske lands transportsystemer i et større perspektiv med Norden-Middelhavets ho-

vedkorridor som en vesentlig forbindelse. Det kan dessverre konstateres at den nordis-

ke infrastruktur som i dag inngår i TEN-T er mangelfull, fragmentert og med ulik kvali-

tet og standard.  

En bred samordning av de nordiske lands målsetninger og planer for den nordiske de-

len av denne viktige Norden-Middelhavets hovedkorridoren, vil både underlette gjen-

nomføringen av grensekryssende prosjekter og gjøre det lettere å søke europeisk med-

finansiering.  

Med henvisning til overstående stiller jeg følgende spørsmål: 

1) Har de nordiske land hatt samråd og samordnet sin posisjon i forbindelse med 

revisjonen av TEN-T for perioden 2021 til 2030, eller finnes det planer om det 

samme? 

2) I forventing til at svaret på foregående spørsmål er positivt; hvilke resultat har 

samrådet og samordningen ført til inntil nå? 

 

 

Norden, den 26. november 2020 

Pyry Niemi (S) 

 

 


