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UTVALGSFORSLAG 

 

 

Utvalgsforslag 

om tiltak for å styrke nordisk transportsam-

arbeid om infrastruktur og miljø 

1. Utvalgets forslag 

Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget foreslår  at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 

å utarbeide en felles nordisk strategi for arbeidet med utvikling og 

investeringer i transportinfrastruktur på sjø og land av felles nor-

disk 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 fore-

slåtte prosjekter hvor de involverte stater inngår som partnere 

 

Miljø- og naturressursutvalget og Næringsutvalget foreslår  at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gi de relevante nordiske institusjoner, som NordForsk og Nordisk 

energiforskning (NEF), i oppdrag å utarbeide en langsiktig felles 

nordisk satsning på forskning og innovasjon innenfor transportom-

rådet med sikte på å utvikle mer effektive, sikre og klimavennlige 

løsninger for transport på sjø og land i Norden 
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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 (A) fra Miljø- 

og naturressursutvalget og Torgeir Trældal (FrP) 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 tilslut-

ning 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 relevan-

te nordiske lands regjeringer og hatt møte med Danmarks transportminis-

ter. Det søkes å få til tilsvarende møter med transportministrene i Norge, 

Sverige og Finland. 

 

Utvalget har fått innblikk i samarbeidet innenfor Den nordlige dimensjo-

nens 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. Utvalgets synspunkter 

Nordisk transportstrategi 

Avviklingen av et formelt ministerråd for transport innebærer at det ikke 

er samme oppfølgning på nordiske saker som før. Det nordisk-baltiske 

transportsamarbeid (NB8) er nyttig som forum for informasjonsutveksling, 

men det er uformelt og uforpliktende.   

 

Det konstateres at de nordiske transportministre ikke har planer om å 

styrke nordisk samarbeid om transport, men at det ventes å bli videreut-

viklet som et uformelt samarbeid og som samråd innenfor EUs transport-

ministermøter. Det utelukkes dog ikke at forskning på transportområdet 

kan adresseres innenfor det formelle nordiske samarbeidet. 

 

Selv om de nordiske land ikke har et formelt samarbeid om transportpoli-

tikk vil det være en fordel å samle felles nordiske synspunkter i en strate-

gi. En strategi gjør det mulig for de respektive nordiske land å finne et fel-

les fotslag innenfor NDPTL, samordne synspunkter i den bredere europeis-

ke dialog, spesielt innen EU, og forbedre forutsetningen for å oppnå en 

bred støtte og finansiering fra de regionale finansieringsordninger. En 

strategi skal ikke overlappe eller motvirke øvrig samarbeid om transport 

innenfor Den nordlige dimensjonen, EU og grenseregionale organisasjo-

ner.  Strategien skal gjøre det lettere for de enkelte land å utforme sine 

nasjonale transportplaner så de i større grad tar hensyn til forbindelser 

over grensene. 

 

En nordisk transportstrategi skal ta utgangspunkt i Helsingforsavtalens 

bestemmelse og beskrive hvordan de nordiske land bør søke samråd om 

infrastruktur av felles nordisk interesse, ikke minst i relasjon til arbeidet i 

EU og NDPTL. Strategien skal beskrive en felles visjon og målsetninger og 
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felles ambisjoner angående utbyggingen av transportkorridorene mellom 

de nordiske land og fra Norden til kontinentet.  

 

Strategien skal baseres på en analyse av de grensehindringer som finnes i 

de nordiske transportkorridorer samt transportforbindelsene med konti-

nentet. Den skal identifisere et begrenset antall infrastrukturprosjekter av 

felles nordisk interesse, som det er enighet om å prioritere i de kommen-

de år. Strategien skal inneholde bestemmelser om hvordan denne listen 

regelmessig oppdateres. 

 

Strategi skal utformes og vedtas av de respektive ministre som har ansvar 

for transportpolitikken i den nordiske land. Strategien kan med fordel ved-

tas som et Memorandum of Understanding. Før strategien blir endelig 

vedtatt skal den forelegges Nordisk råd. 

 

Konkrete infrastruktur prosjekter 

Transportsektorn har en grundläggande betydelse för ekonomisk tillväxt 

och sysselsättning i vårt samhälle. Den framtida utvecklingen är starkt be-

roende av effektiva transporter för att åstadkomma en långsiktig och håll-

bar tillväxt och konkurrenskraft i alla delar av Norden som ett led i att be-

vara och utveckla den nordiska välfärden. Förutsättningarna för att starta, 

utveckla och locka till sig såväl nationella som internationella företag i den 

nordiska regionen är starkt beroende av att det finns fungerande trans-

porter och kommunikationer som håller hög kvalitet. 

 

Internasjonal handel og pendling over nasjonale grenser vokser. Behovet 

for internordiske prosjekter vokser i takt med dette.  

 

Miljøperspektivet har vært et viktig utgangspunkt for Nordisk råds fokus 

på transport. Infrastrukturinvesteringer som bidrar til å redusere trans-

portsektorenes negative innvirkning på miljøet og redusere utslipp av kli-

magasser bør derfor stå i fokus. Det mest opplagte fra et nordisk perspek-

tiv er utbygning av jernbanenettet til både person- og godstransport. 

Transport på sjø er, og vil fortsatt dog også være meget viktig. I den for-

bindelse har utvalgene drøftet implementeringen av EUs svoveldirektiv og 

hvilke konsekvenser den vil kunne ha på sjøtransporten i Østersjøen. Det-

te vil utvalgene se nærmere på.  

 

Det finnes noen meget positive erfaringer av samarbeid om grenseover-

skridende infrastruktur, som til eksempel ved Svinesund mellom Norge og 

Sverige og Øresund mellom Danmark og Sverige. Erfaringen viser dog at 

internordiske infrastrukturprosjekter ikke får samme politiske oppmerk-

somhet som rene nasjonale prosjekter. Det gjør at disse prosjekter taper i 

kampen om bevilgninger. Det behøves instrumenter som kan flytte fokus 

fra det rent nasjonale til det som har større regional betydning. En kon-

kret plan om felles nordiske prioriteringer skal gjenfinnes i de nasjonale 

planer. 

 

Utvalget har vurdert de mange veier- og togforbindelser mellom de nor-

diske land og vurdert hvilke forbindelser som bør prioriteres. Utvalget me-

ner at det er behov for å sette fokus på forbindelsene, spesielt togforbin-

delsene, mellom de mest folkerike deler av Norden (Oslo, Stockholm, Gø-

teborg, Malmø og København samt omliggende områder, inklusive forbin-

delsen Helsingborg-Helsingør). Det er tale om et område hvor ca. 2/3 av 

Nordens 25 million innbyggere bor og arbeider. Den mest folkerike strek-

ningen er aksen fra Oslo til København. Styrket persontransport vil kunne 

bedre områdets konkurranseevne, og riktig utformet kunne en styrket 

togforbindelse redusere miljø- og klimapåvirkninger. Danmarks beslutning 

om å bygge en tunnel til Tyskland under Femer-beltet, som ventes å 

komme i drift 2020-22, har positiv innvirkning på forutsetningen for de 

nevnte transportkorridorer i Sverige og Norge.  
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Utvalget mener at de nordligste delene av Skandinavia har et stort poten-

siale som råvareleverandør for det europeiske markedet og bereder det 

globale markedet. Nordisk samarbeid om transportruten i dette området 

vil gjøre utvinningen av råvarene mer økonomisk, og vil kunne sikre de 

miljøriktige løsninger. Det er tale om Ofotbanen (Malmbanen) fra Narvik 

og østover til Kiruna, og nordover mot og innover i Finland. I Finland ser 

man også på hvordan disse kan forbedre transportkorridorene mot naboe-

ne i øst. Ofotbanen kan muligvis også vurderes med henvisning til Nord-

Øst passasjen, og derfor også være relevant for islandske og grønlandske 

interesser. 

 

Forskning 

Det nordiske forskningssamarbeidet er vel utviklet med institusjoner som 

NordForsk og Nordisk energiforskning (NEF). Innenfor dette samarbeidet 

foregår transportrelevant forskning med sikte på energi-teknologisk utvik-

ling med utgangspunkt i Nordisk ministerråds globaliseringsinitiativ.  

 

Transportutfordringene er store, og mange av de løsninger som de Nor-

diske land søker vil komme fra andre land, som har større kapasitet på 

dette området. Men det vil også være behov for felles nordisk innsats for 

forskning på transportområdet. Det er ikke kun tale om forskning som sø-

ker eller tester ny energiteknologier i de særlige nordiske forhold. Det er 

også tale om å finne løsninger på trengselsproblemer, som mange av de 

større nordiske byer sliter med.  Derfor vil det være behov for felles nor-

disk transportrelevant forskning som søker effektive, sikre og klimavennli-

ge løsninger på Nordens transportutfordringer. Her kan Nordisk minister-

råd spille en rolle. 

 

Finansiering av infrastruktur 

Det finnes mange samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter 

som også har gagnlig klima- og miljømessig effekt. I flere land er statenes 

finansielle råderom begrenset, bl.a. på den nye EU-avtale om finansiell og 

økonomisk stabilitet, som kommer i kjølvannet av krisen i Hellas. Derfor 

kan det være vanskelig å finansiere disse prosjekter.   

 

Rapportørskapet har vurdert at offentlig privat partnerskap (Public Private 

Partnership - PPP) er blitt anvendt med gode resultater i mange land. Det 

kan flytte noen investeringer fra de pressede statsbudsjettene til selvfi-

nansierende prosjekter.  Når det er tale om prosjekter som går over lan-

degrenser er offentlig privat partnerskap en utfordring som involverer fle-

re stater.  Utvalget kan konstatere at det i Nordisk råd er delte meninger 

om anvendelsen av offentlig privat partnerskap og den samfunnsøkono-

miske innvirkning av dette. 

 

Utvalget mener finansiering av de nevnte transportforbindelser med fordel 

bør adresseres i et nordisk perspektiv, og man bør søke å finne felles løs-

ninger hvor det er mulig.  

5. Konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget og 

Næringsutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer 

å utarbeide en felles nordisk strategi for arbeidet med utvikling og 

investeringer i transportinfrastruktur på sjø og land av felles nor-

disk 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 
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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 fore-

slåtte prosjekter hvor de involverte stater inngår som partnere 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget og 

Næringsutvalget at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å gi de relevante nordiske institusjoner, som NordForsk og Nordisk 

energiforskning (NEF), i oppdrag å utarbeide en langsiktig felles 

nordisk satsning på forskning og innovasjon innenfor transportom-

rådet med sikte på å utvikle mer effektive, sikre og klimavennlige 

løsninger for transport på sjø og land i Norden 

 

 

Gøteborg, 26. september 2012 

 

Miljø- og naturressursutvalget    Næringsutvalget 

Álfheiður Ingadóttir (VG) 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (FP) 

Ann-Kristine Johansson (S), for-

mann 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Jan Lindholm (MP) 

Kim Kielsen (S) 

Lauri Heikkilä (saf) 

Oskar J. Grimstad (FrP) 

Torstein Rudihagen (A) 
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Billy Gustafsson (S)  

Eeva-Johanna Eloranta (sd) 

Eero Suutari (saml) 

Harry Jansson (ÅC) 

Jessica Polfjärd (M), formann 

Ragnheidur Rikharðsdóttir (Sj.) 

Tor-Arne Strøm (A) 

Torgeir Trældal (FrP) 

 

 


