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Behandlas i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden  
 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordens betänkande över politisk dialog 
om Rek. 37/2013 

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

Förslag 

Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden föreslår att 

Nordiska rådet efter avslutad politisk dialog anser Rek. 37/2013 som slutbehandlad  

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 

 

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 eksempel Narvik og Trondheim  

 

Politisk dialog 

Den politiska dialogen genomfördes i samband med ett möte mellan representanter från 

Nordiska rådet och de nordiska transportministrarna eller dessas ersättare, på Riksdagen i 

Stockholm den 9 november 2016. På mötet redogjorde vart land för sina prioriteringar och 

sina allmänna ställningstaganden rörande det egna landets infrastrukturöverväganden na t-

ionellt, men även i relation till omvärlden/Norden. Rent konkret i relation till den aktuella r e-

kommendationen så framfördes bland annat att en gemensam nordisk transportplan inte är 

aktuell. Däremot så bör länderna samverka djupare. Myndighetsnivån bör prioritera viktiga 

stråk och lägga in det i de nationella planerna. Stråk i de nordliga delarna av Norden, samt 

Fehmarn Bält är centrala. Det kunde också vara intressant med gemensamma prognosmo-

deller (för att kunna bedöma framtida transportbehov). Även frågor kring alternativa brän s-

len, digitalisering, sjöfart/LNG-infrastruktur är viktigt. Det påpekades att det redan finns en 

rad samverkansorgan som dock behöver få tydligare uppdrag, och där även gränsöverskri-

dande transporter lyfts fram.  
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Utskottets synpunkter/konklusion 

Nordiska rådet har med denna dialog fått det svar som man i detta läge kan förväntas erhålla. 

Det förefaller finnas en vilja från ministrarnas sida, att tillsammans, men framför allt på myn-

dighetsnivå, se på konkreta sträckningar och insatsområden, och att de nordliga områdena i 

detta sammanhang är ett av de geografiska områden man önskar prioritera. För att säke r-

ställa att detta verkligen kommer igång kan det dock bli nödvändigt att fortsätta att utöva ett 

visst politiskt tryck på de tre regeringarna. Frågan kan förslagsvis tas upp på nytt under ett 

uppföljande möte med de nordiska transportministrarna, under det finska presidentskap et 

2017. 

Hursomhelst fortsätter Nordiska rådet att arbeta med frågan. I det finska presidentskapspr o-

grammet för 2017 framgår som ett tydligt uttalat mål att Nordiska rådet ska arbeta för att u t-

veckla infrastruktur och trafikförbindelser som för med sig ny tillväxt och försörjningsbered-

skap till de nordliga områdena.  
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