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Rekommendationsmeddelande 27/2012 Tiltak for å 

styrke nordisk transportsamarbeid om infrastruktur 

og miljø 

 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer 

 

å utarbeide en felles nordisk strategi for arbeidet med utvikling og 

investeringer i transportinfrastruktur på sjø og land av felles nordisk 

interesse 

 

å utarbeide en felles plan for forbedring av forbindelsene mellom de 

mest folkerike deler av Norden; Oslo-Gøteborg-Malmø-København; 

Helsingborg-Helsingør og Oslo-Stockholm 

 

å  utarbeide en felles plan for utbygning og drift av jernbanen i den 

nordligste delen av Skandinavia fra Narvik og østover til Kiruna, og 

nordover mot og innover i Finland 

 

å  undersøke ulike muligheter for å utbygge og finansiere de 

foreslåtte prosjekter hvor de involverte stater inngår som partnere 

 

De nordiske landes regeringer meddeler: 

 

Sverige:  

Investeringar i infrastruktur är viktiga för alla länder. För konkurrenskraften 

är det lika viktigt att transporter fungerar över gränserna, som inom 

respektive land. Samverkan mellan länder är central i detta sammanhang, 

men samarbete betyder inte att det behöver finnas en gemensam nordisk 

plan, särskilt då frågorna är starkt kopplade till nationellt ansvar och budget.  

 

Samarbete kring infrastrukturprojekt bedrivs lämpligast genom bilaterala 

diskussioner. En dialog om behov förs i dag mellan myndigheter och mellan 

regeringar ad hoc och i befintliga fora (som nämnts i svaret 2012).  

 

I Sveriges nationella transportplan som fastställdes våren 2014 finns 

investeringar kopplade till järnvägssträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn i 

form av kapacitetshöjande åtgärder som förbättrar framkomligheten för 

gods- och persontrafiken. Det rör Norge/Vänerbanan och sträckan Kil-

Öxnered samt Västra stambanan och sträckan Göteborg-Alingsås. På 

Malmbanan genomförs bland annat investeringar i form av 

bangårdsförlängningar för att öka kapaciteten och på så sätt underlätta för 

både person- och godstrafiken. 
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I övrigt hänvisas till det svar som lämnades av Sverige och övriga länder år 

2013 vad gäller Nordiska rådets rekommendation 27/2012. 

 

Finland:  

Med beaktande av vara nuvarande resurser ser vi oss dock tvungna att 

avböja ert förslag. I enlighet med ert brev finns det redan i dag flera forum 

för samarbetet kring transporter och transportinfrastruktur, såsom till 

exempel Barentsrädet och Nordliga dimensionen. Det nordiska samarbetet är 

viktigt och det bör vidareutvecklas, men det är också viktigt att vi använder 

våra knappa resurser effektivt. Därför är det bäst att arbetet fortsätter inom 

befintliga forum. Sålunda rekommenderar vi insatser för att påverka arbetet i 

dessa forum och att på detta sätt aktivt och malmedvetet delta i beredningen 

av transportfrågor. 

 

Island:  

Rekommandationen er først og fremmest henvendt til de øvrige nordiske 

lande, dvs. dem der deler landegrænser. Det er hensigtsmæssigt at disse 

lande udarbejder en slags fælles syn og målsætninger på området. Det kan 

Island støtte op om men ser ikke grund til at deltage aktivt i samarbejdet. 

Island vil, som hidtil, følge udviklingen i dette arbejde i de øvrige nordiske 

lande.  

 

De nordiske regeringer anser hermed at rekommandationen kan afskrives. 


