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Nordisk transportpolitik 
Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 10 april 2018 

antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Utskottet för tillväxt och ut-

veckling i Norden 

 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att förbehållslöst diskuterar möjliga alternativa finansieringsmetoder som 
ett sätt att få till stånd samhällsekonomiskt nyttiga investeringar som korsar 
riksgränserna. 

att skapa en nordisk fond (eventuellt förvaltad av Nordiska Investeringsban-
ken) i syfte att finansiera utredningar, analyser och planeringsarbete som rör 
transportinfrastruktur som sträcker sig över riksgränserna i Norden eller mel-
lan Norden och närområdena. 

att återupprätta ett ministerråd för transportfrågor, med huvudfokus på till-
växtfrämjande och grön omställning, d.v.s. hur befordrande av personer och 
gods kan främjas på nordisk nivå, hur omställningen från väg till järnväg och 
sjöfart kan befrämjas, samt digitaliseringen av och sammankopplingen av 
trafikslagen och de tekniska lösningarna i och mellan länderna. Ministerrådet 
kunde vara ett ad-hoc-ministerråd för en begränsad period, varefter nyttan 
av det formaliserade samarbetat kunde utvärderas inför en eventuell fort-
sättning. 

att lägga in utbyggnaden av dubbelspår på sträckan Oslo-Göteborg i sina 
nationella transportplaner (Norge och Sverige). 

att gemensamt analysera och planerar för en utbyggnad av hamnar och järn-
vägsförbindelser för primärt godstransporter i norr (Norge, Sverige och Fin-
land). 

att ge sina transportmyndigheter i uppdrag att enas om metoder för databe-
handling och analys, för att säkerställa att ländernas myndigheter sitter med 
(samma/jämförbart) planeringsunderlag vid regeringarnas politiska priorite-
ringsbeslut. 
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att basera sina investeringar på samhällsekonomisk nytta, utan att beakta 
om investeringar sträcker sig över en riksgräns eller ej. 

att ge sina transportmyndigheter i uppdrag att särskilt se på de gränskrys-
sande transportinfrastrukturmöjligheterna, och att lyfta in dessa i ev. nation-
ella transportplaner i de fall dessa befinns vara samhällsekonomiskt lön-
samma (baserat på en samfälld syn på hur samhällsekonomisk nytta beräk-
nas). Därtill bör regeringarna alltid ställa krav på att ev. nationella transport-
planer ska innehålla avsnitt där gränskryssande transportinfrastruktur på ett 
konstruktivt sätt behandlas. 

att så snart som möjligt tids- och periodmässigt synkronisera sina nationella 
transportplaner eller motsvarande planeringsinstrument, så att eventuell 
samplanering och dialog mellan länderna underlättas. 

att samordna sina positioner i förhållande till revideringen av EUs TEN-T-
karta över prioriterade sträckor och korridorer, särskilt avseende de nordliga 
områdena. 

att utarbeta en ”Vitbok” eller strategi för vad man vill på det nordiska trans-
portområdet, med Norden och det gemensamma intresset i fokus. Perspek-
tivet behöver inte vara specifikt det gränskryssande men det samnordiska. 

att göra en gemensam kalkyl som visar på nyttan av stärka infrastrukturinve-
steringar mellan de nordiska huvudstäderna, framför allt vad gäller järnväg. 

att samfällt se på samhällsnyttan av att förstärka de öst-västliga förbindel-
serna för såväl flyg som väg och järnväg. 

att gemensamt utarbeta ramvillkor eller ekonomiska stimulansstruk-
turer/subsidier som möjliggör konkurrensmässig färjetrafik mellan de nor-
diska länderna, i områden där det finns en potential till större godsflöden och 
där väg/järnväg inte är möjliga alternativ. 

att gemensamt utreda hur flaskhalsar kan avhjälpas samtidigt som näringsliv 
och arbetsmarknader i glesbygd utvecklas, genom att bygga ut parallella el-
ler alternativa transportstråk. 
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