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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 

um að efla samstarf um grunnvirki og 

umhverfi í samgöngumálum 

1. Tillaga nefndarinnar 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 

leggja til  að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um  

að semja samnorræna stefnu um þróun og fjárfestingar í grunnkerfum 

í samgöngum á sjó og landi þar sem norrænir hagsmunir eru í húfi 

að semja sameiginlega áætlun um bættar samgöngur milli þéttbýlustu 

svæða á Norðurlöndum; Ósló-Gautaborg-Málmey-Kaupmannahöfn; 

Helsingjaborg-Helsingjaeyri og Ósló-Stokkhólmur 

að semja sameiginlega áætlun um stækkun og rekstur járnbrauta á 

nyrstu svæðum Skandinavíu frá Narvík austur til Kíruna og í norður 

til og inn í Finnland 

að rannsaka ýmsa möguleika á stækkun og fjármögnun verkefna sem 

lögð hafa verið til og sem ríkin sem eiga hlut að máli geta sameinast 

um 

 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd 

leggja til  að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að fela þeim norrænu stofnunum sem málið varðar, NordForsk og 

Norrænum orkurannsóknum, að semja sameiginlega norræna 

áætlun til langs tíma um rannsóknir og nýsköpun í samgöngumálum 

í því skyni að þróa skilvirkar, öruggar og loftslagsvænar lausnir í 

samgöngum á sjó og landi á Norðurlöndum 
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2. Bakgrunn 

På fellesmøtet i Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget i Oslo i 

januar 2012 ble det besluttet å utpeke Torstein Rudihagen fra Miljø- og 

naturressursutvalget og Torgeir Trældal fra Næringsutvalget som 

rapportørskap for å vurdere muligheten for å fremme nye forslag, som 

kan bidra til å styrke nordisk samarbeid om transport. Rapportørskapet 

har på utvalgenes sommermøter lagt fram en statusrapport og fått 

tilslutning til å utvikle videre et utvalgsforslag med konkrete 

rekommandasjoner til de nordiske lands regjeringer og Nordisk 

ministerråd.  

 

Utvalgets rapportørskap har under sitt arbeid stilt spørsmål til de 

relevante nordiske lands regjeringer og hatt møte med Danmarks 

transportminister. Det søkes å få til tilsvarende møter med 

transportministrene i Norge, Sverige og Finland. 

 

Utvalget har fått innblikk i samarbeidet innenfor Den nordlige 

dimensjonens partnerskap for transport og logistikk (NDPTL). Videre har 

utvalget gjennomgått relevante planer innenfor EU, dvs. den nordiske 

triangel og forbindelsen som inngår i EUs transportplan TEN-T. utvalget 

har også gjennomgått informasjon fra et antall grenseregionale 

organisasjoner som beskjeftiger seg med infrastruktur, bl.a. 

Kvarkenrådet, Nordkalottrådet og Øresundskomiteen samt fra 

Barentsrådets styregruppe for samarbeid om transport (BEATE). 

3. Høring 

Forslaget har ikke vært til høring men rapportørskapet har avholdt møte 

med den danske transportminister og drøfte forslagene. 

 

Rapportørskapet har også stilt spørsmål til de nordiske lands regjeringer 

og fått svar som inngår i vurdering. 

4. Sjónarmið nefndanna 

Norræn stefna í samgöngumálum 

Eftir að ráðherranefnd um samgöngumál var lögð niður hefur slaknað á 

eftirfylgni varðandi norræn málefni. Samstarf Norðurlanda og 

Eystrasaltsríkjanna um samgöngumál (NB8) gagnast vel sem vettvangur 

upplýsingamiðlunar, en það samstarf er óformlegt og án skuldbindinga.  

Ljóst er að norrænir samgöngumálaráðherrar hafa ekki ráðgert að efla 

norrænt samstarf um samgöngumál, en þess er vænst að það þróist 

áfram sem óformlegt samstarf og samráð á fundum 

samgöngumálaráðherra Evrópusambandsins. Þó er ekki er loku fyrir skotið 

að rannsóknir á sviði samgöngumála komi til kasta hins formlega norræna 

samstarfs. 

 

Þó norrænu löndin hafi ekki með sér formlegt samstarf um stefnu í 

samgöngumálum væri gagnlegt að taka sameiginleg norræn sjónarmið 

saman í heildstæða stefnu. Það gerði viðkomandi norrænu löndum kleift 

að standa saman á vettvangi NDPTL (Northern Dimension Partnership on 

Transport and Logistics), samræma sjónarmið í evrópskum umræðum á 

breiðari grundvelli, einkum í ESB, og bæta möguleikana á að ná breiðum 

stuðningi og fjármögnun frá svæðisbundnum fjármögnunarkerfum. 

Stefnan á ekki að skarast við eða vinna gegn öðru samstarfi um 

samgöngumál innan Norðlægu víddarinnar, ESB eða samtaka á 

landamærasvæðum. Stefnumörkun auðveldar hverju landi fyrir sig að 

semja samgönguáætlanir með hliðsjón af samgöngum yfir landamæri. 

 

Norræn stefna í samgöngumálum á að byggjast á ákvæðum Helsingfors-

samningsins og lýsa því hvernig norrænu löndin eigi að hafa samráð um 

grunnvirki sem varða sameiginlega norræna hagsmuni, ekki síst í 
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tengslum við starfið í ESB og NDPTL. Stefnan á að lýsa sameiginlegri sýn 

og markmiðum og sameiginlegum metnaði varðandi bættar 

flutningastofnleiðir milli norrænu landanna og frá Norðurlöndum til 

meginlandsins.  

 

Stefnan á að byggja á greiningu á stjórnsýsluhindrunum sem eru á 

norrænum flutningastofnleiðum og samgönguleiðum til meginlandsins. Í 

henni á að tiltaka takmarkaðan fjölda grunnvirkjaverkefna sem þjóna 

sameiginlegum norrænum hagsmunum sem samstaða er um að veita 

forgang næstu árin. Í stefnunni skulu vera ákvæði um hvernig þessi listi 

skuli uppfærður reglulega. 

 

Stefnan skal samin og samþykkt af þeim ráðherrum sem bera ábyrgð á 

samgöngumálum í norrænu löndunum. Heppilegt gæti verið að samþykkja 

stefnuna sem viljayfirlýsingu (Memorandum of Understanding). Áður en 

stefnan verður endanlega samþykkt á að bera hana undir Norðurlandaráð. 

 

Verkefni um grunnvirki 

Samgöngusvið er grundvöllur hagvaxtar og atvinnu í samfélögum okkar. 

Framtíðarþróun er mjög háð skilvirkum samgöngum til að skapa 

varanlegan, sjálfbæran hagvöxt og samkeppnishæfni alls staðar á 

Norðurlöndum í því skyni að viðhalda og þróa velferð á Norðurlöndum. 

Skilyrði til að stofna, þróa og laða bæði innlend og alþjóðleg fyrirtæki til 

svæða Norðurlanda eru háð góðum samgöngum og samskiptum. 

 

Alþjóðleg viðskipti og ferðir vinnuafls yfir landamæri fara vaxandi.  

Samfara því eykst þörfin fyrir samnorræn verkefni.  

 

Umhverfissjónarmið hafa verið Norðurlandaráði mikilvæg þegar horft er til 

samgöngumála. Fjárfestingar í grunnvirkjum sem draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum flutninga og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda ætti 

því að setja á oddinn. Út frá norrænu sjónarhorni liggur beinast við að efla 

járnbrautakerfið, bæði til fólks- og vöruflutninga. Sjóflutningar eru, og 

munu áfram vera mjög mikilvægir. Í því sambandi hafa nefndirnar fjallað 

um innleiðingu brennisteinstilskipunar ESB og afleiðingar hennar fyrir 

sjóflutninga á Eystrasaltinu. Þetta munu nefndirnar skoða nánar.  

 

Samstarf um grunnvirki sem ná yfir landamæri hefur reynst mjög vel, t.d. 

við Svínasund milli milli Noregs og Svíþjóðar og Eyrarsund milli 

Danmerkur og Svíþjóðar. Reynslan sýnir þó að slík samnorræn verkefni 

um grunnvirki njóta ekki sömu athygli stjórnmálamanna og innlend 

verkefni. Því verða þessi verkefni undir í samkeppni um fjárveitingar. 

Nauðsynlegt er að finna leiðir til að beina áherslunni frá því sem einungis 

varðar einstakt land yfir á það sem þjónar stærri svæðisbundnum 

hagsmunum. Raunhæf áætlun um norræna forgangsröðun á að koma 

fram í áætlunum landanna. 

 

Nefndirnar hafa skoðað margar vega- og lestartengingar milli norrænu 

landanna og lagt mat á hverjum þeirra skuli veita forgang. Að mati 

nefndanna þarf að leggja áherslu á tengingar, einkum lestartengingar, 

milli þéttbýlustu svæða Norðurlanda (Ósló, Stokkhólmur, Gautaborg, 

Málmey og Kaupmannahöfn og nágrannasvæði þeirra, þ.m.t. leiðina 

Helsingjaborg-Helsingjaeyri). Á þessu svæði búa og starfa um það bil 2/3 

hinna 25 milljóna íbúa á Norðurlöndum. Þéttbýlasta svæðið er milli Ósló 

og Kaupmannahafnar. Öflugra fólksflutningakerfi mun bæta 

samkeppnishæfni svæðisins, og ef rétt er að því staðið munu betri 

lestarsamgöngur draga úr umhverfis- og loftslagsáhrifum. Ákvörðun Dana 

um að byggja göng til Þýskalands undir Femern-beltið sem áætlað er að 

komist í gagnið 2020-2022 hefur jákvæð áhrif á forsendur fyrir 

fyrrnefndum flutningastofnleiðum í Svíþjóð og Noregi.  
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Að mati nefndanna hafa nyrstu svæði Skandínavíu mikla möguleika sem 

hráefnisbirgjar fyrir evrópskan og alþjóðlegan markað. Norrænt samstarf 

um flutningaleið á þessu svæði mun gera hráefnisvinnslu arðbærari og 

getur tryggt umhverfisvænar lausnir. Þetta eru Ofotbrautin (Malmbrautin) 

frá Narvík austur til Kíruna, og til norðurs til og inn í Finnland. Í Finnlandi 

er einnig verið að skoða hvernig þessar brautir geti bætt 

flutningastofnleiðir til nágranna í austri. Ofotbrautina ætti e.t.v. að meta 

með Norðausturleiðina í huga og getur því varðað hagsmuni Íslendinga og 

Grænlendinga. 

 

Rannsóknir 

Norrænt rannsóknarsamstarf stendur traustum fótum með stofnunum eins 

og NordForsk og Norrænum orkurannsóknum. Á vegum þessa samstarfs 

fara fram mikilvægar rannsóknir sem varða samgöngumál og þróun 

orkutækni á grundvelli hnattvæðingarverkefnis Norrænu 

ráðherranefndarinnar.  

 

Úrlausnarefnin á sviði samgöngumála eru viðamikil og margar þeirra 

lausna sem Norðurlönd leita eftir munu koma frá öðrum löndum sem búa 

yfir meiri getu á þessu sviði. En norrænar rannsóknir á sviði 

samgöngumála munu einnig verða nauðsynlegar. Hér er ekki bara um að 

ræða rannsóknir sem leita að eða prófa nýja orkutækni við sérstakar 

norrænar aðstæður. Einnig þarf að leita lausna á umferðarálagi sem 

margar stærri borgir á Norðurlöndum búa við. Því er þörf á samnorrænum 

rannsóknum á samgöngusviði þar sem leitað er skilvirkra, öruggra og 

loftslagsvænna lausna í samgöngumálum á Norðurlöndum. Hér getur 

Norræna ráðherranefndin gegnt hlutverki. 

 

Fjármögnun grunnvirkja 

Mörg þjóðhagslega arðbær grunnvirkjaverkefni hafa einnig jákvæð áhrif í 

umhverfis- og loftslagsmálum. Í mörgum landanna eru fjárhagsrammar 

ríkjanna þröngir, m.a. vegna stöðugleikasáttmála ESB, sem kom í kjölfar 

kreppunnar í Grikklandi. Því getur reynst erfiðleikum bundið að fjármagna 

þessi verkefni.  

 

Að mati skýrslugjafa hefur samstarf hins opinbera og einkaaðila (Public 

Private Partnership - PPP) reynst vel í mörgum löndum. Það getur fært 

einhverjar fjárfestingar frá aðþrengdum fjárlögum ríkja til verkefna sem 

fjármagna sig sjálf. Þegar um er að ræða verkefni sem ná yfir landamæri 

er samstarf opinberra og einkaaðila úrlausnarefni þar sem fleiri en eitt ríki 

koma að. Nefndunum er ljóst að í Norðurlandaráði eru skiptar skoðanir um 

samstarf opinberra og einkaaðila og þjóðhagsleg áhrif slíks fyrirkomulags. 

 

Að mati nefndanna er upplagt að fjalla um fjármögnun fyrrnefndra 

flutningaleiða á norrænum grundvelli, og að leita skuli sameiginlegra 

lausna þar sem þess er kostur.  

5. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggja umhverfis- og 

náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um 

að semja samnorræna stefnu um þróun og fjárfestingar í grunnkerfum 

í samgöngum á sjó og landi þar sem norrænir hagsmunir eru í húfi 

að semja sameiginlega áætlun um bættar samgöngur milli þéttbýlustu 

svæða á Norðurlöndum; Ósló-Gautaborg-Málmey-

Kaupmannahöfn; Helsingjaborg-Helsingjaeyri og Ósló-

Stokkhólmur 
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að semja sameiginlega áætlun um stækkun og rekstur járnbrauta á 

nyrstu svæðum Skandinavíu frá Narvík austur til Kíruna og í 

norður til og inn í Finnland 

að rannsaka ýmsa möguleika á stækkun og fjármögnun verkefna sem 

lögð hafa verið til og sem ríkin sem eiga hlut að máli geta 

sameinast um 

 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggja umhverfis- og 

náttúruauðlindanefnd og efnahags- og viðskiptanefnd til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að fela þeim norrænu stofnunum sem málið varðar, NordForsk og 

Norrænum orkurannsóknum, að semja sameiginlega norræna 

áætlun til langs tíma um rannsóknir og nýsköpun í 

samgöngumálum í því skyni að þróa skilvirkar, öruggar og 

loftslagsvænar lausnir í samgöngum á sjó og landi á 

Norðurlöndum 
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Lauri Heikkilä (saf) 

Oskar J. Grimstad (FrP) 
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