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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Samordning og gjennomføring av planer om å 
styrke og utvide jernbanekapasiteten i de 
nordlige områder 

1. Rekommandasjon 

Nordisk råd rekommanderer regjeringene i Finland, Norge og Sverige  

at de samordner og prioriterer gjennomføringen av planer om å 
styrke og utvide jernbanekapasiteten i de nordlige områder, samt 
forbindelse til havner i Norden utenfor SECA-området, som til ek-
sempel Narvik og Trondheim 

2. Meddelelse fra meddelelse fra Finlands, Norges og Sveriges re-
gjeringer 

Regeringarna i Finland, Norge och Sverige fäster stor uppmärksamhet vid 
genomförandet av planer för att stärka och utvidga järnvägskapaciteten i 
de nordliga områdena. 
 
Vi anser att det är viktigt att utvecklingen av trafiknätet granskas i nära 
samarbete mellan de nordiska länderna. Det är likväl viktigt att vi inte an-
vänder våra knappa resurser till att göra överlappande arbete i olika fo-
rum.  
 
Det finns redan i dag flera forum för samarbetet kring transporter och 
transportinfrastruktur i de nordliga områdena, såsom till exempel Barents-
rådet och Nordliga dimensionen. Det nordiska samarbetet är viktigt och 
det bör vidareutvecklas, samtidigt är det också viktigt att vi använder 
våra knappa resurser effektivt.  
 
JBTP (Joint Barents Transport Plan) och kommande Barents Road Map 
inom BEATA:s styrgrupp är bra exempel på underlag för samarbetet mel-
lan de nordiska ländernas transportministerier. Samarbetet pågår dels i 
gemensamma forum, dels bilateralt där så är lämpligt. 
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Därför är det bäst att arbetet fortsätter inom befintliga forum. Sålunda re-
kommenderar vi insatser för att påverka arbetet i dessa forum och att på 
detta sätt aktivt och målmedvetet delta i beredningen av transportfrågor.  
 
Vi vill även hänvisa till svaret till rekommendation 27/2012 ”Tiltak for å 
styrke nordisk transportsamarbeid om infrastruktur og miljø” riktat till alla 
nordiska regeringar som tangerar denna sak.  
 
Den finska, norska och svenska regeringen anser att rekommendationen 
kan avskrivas.  

3. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer med tilfredshet at regjeringen kon-
staterer at det er fokus på å styrke og utvide jernbanekapasiteten i de 
nordlige områder i Norge, Sverige og Finland. Utvalget deler også regje-
ringens syn på at det er viktig å gjøre overlappende arbeid i forskjellige 
fora. Det noteres også at saken har vært på dagsorden både innenfor Ba-
rentsrådet og Nordlige dimensjonens partnerskap for transport.  Utvalget 
har vært informert om arbeidet i disse organer og vurderer at de planer, 
som de har utarbeidet er en nødvendig forutsetning for å kunne ta en poli-
tisk beslutning om de konkrete prosjekter. Men utvalget etterlyser at de 
tre regjeringer opplyser hvilke forbindelser de er enige om å prioritere og 
de investeringsplaner, som regjeringene legger til grunne for arbeidet de 
nærmeste årene. Utvalget mener derfor at Nordisk råd bør opprettholde 
rekommandasjonen i forventning av at en ny meddelelse fra regjeringen 
kan belyse dette.  
 
 
På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget at, 

Nordisk råd tar meddelelsen om Rek. 37/2013 til etterretning og av-
venter politisk dialog 
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