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Svar på Rek. 52/21 om en nordisk plan för höghastighetsjärn-
vägar 

1. Rekommendation 
Rekommendationen har följande lydelse: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 
att utrede en felles nordisk plan for høyhastighetsjernbane som ser på både 
økonomiske gevinster og klimafordeler med et bedre utviklet og mer inte-
grert høyhastighetsjernbanenett 

 

2. Meddelande från Nordiska ministerrådet 
Av handlingsplanen för Vision 2030 som ska bidra till att göra Norden till världens 

mest hållbara och integrerade region framgår flera konkreta initiativ angående håll-

barhet på transportområdet. 

 

Handlingsplanens mål 1 innebär att Nordiska ministerrådet ska arbeta för att stärka 

forskning och utveckling och främjande av lösningar som stödjer koldioxidneutralitet 

och klimatanpassning, bland annat avseende transportområdet. Här ingår även att 

stärka samarbetet mellan de relevanta ministerierna i Norden. 

  

De olika fackministerråden utvecklar och igångsätter kontinuerligt nya aktiviteter för 

att stötta upp om den gröna omställningen på transportområdet. 

 

Ett visionsprojekt för att främja introduktion av hållbara nollutsläppsdrivmedel i sjö-

fart följs i år upp av ordförandeskapet i miljö- och klimatsektorn genom etablering av 

ett offentligt-privat partnerskap för att utpeka en rad fartygsrutter i Norden med nol-

lemissionsutsläpp. Miljö- och klimatsektorn driver även två andra visionsprojekt om 

accelerering av elektrifieringen av vägtransporter och hållbara godstransporter. 

 

De nordiska länderna har höga ambitioner om att utveckla järnvägstrafiken och arbe-

tar med konkreta förbättringar i tillägg till utredningar med sikte på bättre förbindel-

ser mellan huvudstäderna. 

 

Vad gäller förslaget om en utredning angående en samlad nordisk plan för höghas-

tighetsjärnvägar i regi av Nordiska ministerrådet är bedömningen att förutsättningar 

för att initiera en sådan utredning saknas då Nordiska ministerrådets uppdrag inte 

omfattar planering av fysisk infrastruktur. 
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Som genomgången visar bidrar Nordiska ministerrådet dock genom en rad andra 

projekt i samarbete med relevanta nationella myndigheter med viktig kunskap och 

synergier till en vidareutveckling av samarbetet på transportområdet i de nordiska 

länderna i en mer hållbar och effektiv riktning.  

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är delvist uppfylld. 

 


