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Svar við skriflegri fyrirspurn (E 25/2020) um samráð og samhæfingu í tengslum við 
endurskoðun á evrópsku samgönguáætluninni TEN-T 

 
Hér með sendir Finnland, formennskuland Norrænu ráðherranefndarinnar, 
svar norrænu landanna við skriflegri fyrirspurn E 25/2020 um samráð og 
samhæfingu í tengslum við endurskoðun á evrópsku samgönguáætluninni 
TEN-T. Fyrirspurninni var beint til ríkisstjórnanna á Norðurlöndum. 
 
Hér að neðan eru svör hvers lands við spurningunum. 
 
Spurningarnar voru svohljóðandi: 
 

 
1) Hafa norrænu löndin haft samráð og samhæft afstöðu sína í 

tengslum við endurskoðun á evrópsku samgönguáætluninni  
TEN-T árin 2021 til 2030 eða eru til áætlanir um það?  

2) Í trausti þess að svarið við spurningunni hér að framan sé jákvætt, 
hvaða árangur hefur samráðið og samhæfingin borið fram að 
þessu? 

 
Svíþjóð:  
 
Svíþjóð hefur góða reynslu af samstarfi við nágrannalönd sín um málefni 
varðandi samgöngustefnu og innviði sem hafa snertifleti við önnur lönd. Í 
haust, þegar framkvæmdastjórnin leggur fram nýja tillögu um reglur um 
TEN-T, gæti gefist tilefni til að ræða á ný við nágranna okkar á Norður-
löndum. 
 
Álandseyjar: 
 
Landsstjórninni er ekki kunnugt um að norrænu löndin hafi samhæft 
afstöðu sína og hún hefur því ekki tekið þátt í neinu samráði. Engir 
landvegir eru á Álandseyjum sem tengjast samgönguneti TEN-T. 
Tengingarnar eru aftur á móti við ferjur sem eiga leið um Álandseyjar. 
Tvær álenskar hafnir flokkast sem TEN-T-hafnir. Sem fyrr segir hafa þó 
Álandseyjar ekki átt hlut að neinum norrænum samræðum um 
endurskoðunina á reglugerðinni um TEN-T. 
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Noregur: 
 
Þróun evrópsku samgönguáætlunarinnar TEN-T hefur mikið að segja fyrir 
fólk og atvinnulíf alls staðar á Norðurlöndum. Hún tengir löndin vel saman 
og þau við önnur ríki í ESB. Norræn lönd eiga við mörg sömu vandamál að 
stríða og er öllum mikilvægt að efla Norðurlandasamstarfið á þessu sviði. 
Núverandi leiðbeiningarreglur TEN-T-áætlunarinnar eru liður í EES-samn-
ingnum og því skipta nýju reglurnar miklu máli fyrir Norðurlönd. Norðmenn 
eru jákvæðir fyrir umræðum um sameiginlega norræna hagsmuni þegar 
endurskoðun reglnanna er lengra á veg komin. 

 
Finnland:  
 
Innan Norðurlanda fara reglulega fram skoðanaskipti um samgöngumál 
sem eru efst á baugi. Finnland hefur látið bóka bráðabirgðaafstöðu sína til 
væntanlegra breytinga á TEN-T-reglugerðinni í drögum að hinni umfangs-
miklu samgönguáætlun. Norrænu löndin ræða saman um hugsanlegt 
samstarf þegar afstaða þeirra og áætlanir framkvæmdastjórnarinnar eru 
orðnar fastmótaðar. Samkvæmt síðustu fréttum mun framkvæmdastjórnin 
opinbera tillögu sína að reglugerð haustið 2021. 
 
Frá og með síðasta hausti hafa norrænir sérfræðingar í fjármögnun ESB-
sjóðsins í þágu samtengdrar álfu setið saman fundi í aðdraganda opin-
berra funda framkvæmdastjórnarinnar. Auk þess ræða ráðherrar reglulega 
saman um samgöngumál sem eru í deiglunni. 

 
Danmörk: 
 
Sem stendur er ekki um neitt eiginlegt samráð að ræða eða samhæfingu á 
afstöðu til væntanlegrar endurskoðunar á TEN-T-reglugerðinni en það 
liggur í augum uppi að slíkt væri gagnlegt. 

 
Ísland: 
 
Ísland hefur ekki haft samráð við önnur norræn lönd um endurskoðunina á 
TEN-T. Íslandi tæki þó gjarnan þátt í samráði við hin löndin ef þau hefðu 
einnig hag af slíku samstarfi. 

 
 
 
  Með góðri kveðju, 
 
  Timo Harakka, 

samgönguráðherra  
Finnlands 

 
 
 


