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A 1868/tillväxt 

Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin 
 

Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar um 

norræna áætlun um háhraðajárnbrautir 

Tillaga 

Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til að 

 

Norðurlandaráð færir svarið til bókar og lítur svo á að tilmæli Rek.  52/2021 um 

háhraðajárnbrautir séu endanlega afgreidd af hálfu ráðsins 

Bakgrunnsupplýsingar 

Tilmælin eru svohljóðandi: 

 

Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

 
að hún kanni forsendur fyrir samnorrænni áætlun um háhraðajárnbrautir út 
frá fjárhagslegum hagnaði og loftslagsávinningi sem betur þróað og samþætt 
háhraðajárnbrautanet hefði í för með sér 

 

Svar Norrænu ráðherranefndarinnar 

Í framkvæmdaáætlun fyrir Framtíðarsýn okkar 2030 þar sem markmiðið er að 

Norðurlönd verði sjálfbærasta og samþættasta svæði í heimi er fjallað um nokkur 

verkefni á sviði sjálfbærni í samgöngumálum.  

 

Í fyrsta markmiði framkvæmdaáætlunarinnar felst að Norræna ráðherranefndin muni 

efla rannsóknir og þróunarstarf og greiða fyrir lausnum sem stuðla að 

kolefnishlutleysi og aðlögun að loftslagsbreytingum, til að mynda varðandi 

samgöngur. Það felur einnig í sér að samstarf um samgöngumál verði aukið milli 

viðeigandi ráðuneyta á Norðurlöndum  

  

Ráðherranefndir ólíkra málaflokka setja sífellt í gang ný verkefni til að styðja við hin 

grænu umskipti á sviði samgöngumála.  
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Eitt verkefni sem tengist markmiðum framtíðarsýnarinnar er innleiðing sjálfbærs og 

kolefnishlutlauss eldsneytis fyrir sjóflutninga. Formennskan mun fylgja því verkefni 

eftir í gegnum málefnasvið skrifstofunnar um umhverfis- og loftslagsmál. Þannig 

verður komið á samstarfi á milli einkageirans og hins opinbera um að tilgreina 

skipaleiðir sem krefjast kolefnishlutleysis. Málefnaskrifstofa umhverfis- og 

loftslagsmála vinnur einnig að tveimur öðrum markmiðum framtíðarsýnarinnar um 

að hraða rafvæðingu bílaflotans og um sjálfbæra vöruflutninga.  

 

Norrænu ríkin hafa háleit markmið um að efla lestarsamgöngur og vinna að 

umbótum auk athugana sem miða að betri tengingum á milli höfuðborganna.  

 

Hvað varðar tillöguna um rannsókn á sameiginlegri norrænni áætlun um 

hraðjárnbrautir á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar eru ekki taldar forsendur 

fyrir því þar sem að skipulag innviða er ekki á verksviði ráðherranefndarinnar.  

 

Eins og fram hefur komið tekur Norræna ráðherranefndin þátt í fjölda annarra 

verkefna í samstarfi við stjórnvöld í löndunum og miðlar þekkingu svo að hægt sé að 

þróa frekar samstarf á sviði samgöngumála á Norðurlöndum með sjálfbærari og 

skilvirkari hætti.  

 

Norræna ráðherranefndin telur að með þessu hafi verið orðið við tilmælunum að hluta 

til. 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Í svari Norrænu ráðherranefndarinnar varðandi það kanna möguleika á samnorrænni 

áætlun um háhraðalestir kemur fram það mat að ekki séu forsendur fyrir því þar sem 

að skipulagning innviða er ekki á verksviði ráðherranefndarinnar. 

 

Það er vilji hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar að komið verði á ráðherranefnd um 

innviði. Þess vegna er það ætlun nefndarinnar að málið verði tekið fyrir í pólitísku 

samráði eða á samráðsfundi með samgönguráðherrunum í þingvikunni í nóvember 

2022. Við það tækifæri verða einnig önnur samgöngumál á borði nefndarinnar rædd 

og er markmiðið að haldið verði norrænt málþing um samgöngumál þar sem þessi 

málefni verði til umræðu.  

 

 Nefndin leggur til að Norðurlandaráð telji afgreiðslu málsins lokið af hálfu ráðsins.  
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