Resolusjon fra svensk-norsk jernbanekonferanse på Voksenåsen om grensekryssende
jernbanekorridorer mellom Norge og Sverige:

Fra ord til handling
Bakgrunn
Tirsdag 23. mai 2017 møttes regionale og nasjonale politikere fra Norge og Sverge, representanter
fra transportetater og interesseorganisasjoner i begge land samt representanter fra norsk og svensk
næringsliv på Voksenåsen i Oslo for å drøfte de grensekryssende jernbanekorridorene mellom
Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm.
På konferansen ble det gjennom innlegg fra blant annet Raymond Johansen (byrådsleder i Oslo)
og Johan Nyhus (kommunalråd i Gøteborg) pekt på det gode naboskapet mellom Norge og
Sverige. De to landene har tette bånd både sosialt, kulturelt og økonomisk – og det er ønskelig å
forsterke dette samarbeidet ytterligere gjennom grensekryssende infrastrukturutbygging. I sin
oppsummering understreket Maria Larsson (Landshövding i Örebro) at man nå må få fortgang i
arbeidet med å få etablert nye og bedre togforbindelser mellom Oslo-Gøteborg og OsloStockholm

Fra ord til handling
Alle de store byene i Norden vokser. Det er derfor nødvendig å forsterke arbeidet med samordnet
areal- og transportplanlegging i og mellom disse byene. Ved å bygge bedre og mer effektive
jernbaneforbindelser mellom byene – og videre mot Europa - kan mye av den forventede veksten
i passasjertrafikk (bil og fly) flyttes over til jernbanen. Tilsvarende vil en jernbane med
tilstrekkelig kapasitet gjøre det mulig å flytte gods fra vei til bane. På denne måten tar vi
klimautfordringene og våre egne forpliktelser i forhold til Paris-avtalen på alvor.
Arrangørene gir derfor sin fulle støtte til de politiske signalene som ble gitt på konferansen – og
ser det som viktig at man nå får på plass et tett og mer forpliktende samarbeid mellom norske og
svenske myndigheter i det nasjonale planarbeidet slik at man får fortgang i arbeidet med å
planlegge en moderne og fremtidsrettet jernbane mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm.
For å få fortgang i dette arbeidet bør det også vurderes alternative finansierings- og
organisasjonsmodeller som kan bidra til raskere planlegging og utbygging.

Oslo-Stockholm
Etablering av en moderne og mer effektiv jernbane mellom Oslo og Stockholm kan redusere
reisetiden mellom de to byene til under 3 timer. Dette vil bidra til økt samarbeid, forsterket vekst
og næringsutvikling langs hele transportkorridoren mellom de to hovedstedene. I dag reiser 1,4
millioner passasjerer med fly hvert år mellom Oslo og Stockholm, reiser som til stor del kan skje
med tog.

Det svenske Transportverket gjennomfører nå en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) for strekningen
Stockholm – Oslo. Dette viser at svenske myndigheter ser betydningen av å forbedre
infrastrukturen i denne korridoren. Det er nå viktig at Stortinget i forbindelse av med
behandlingen av NTP 2018-2029 er tydelig på at man fra norsk side følger opp aktivt det svenske
initiativet slik at man raskt kan igangsette en helhetlig og samordnet utredning av
jernbaneforbindelsen mellom Oslo og Stockholm. Arbeidet med en ny KVU
(konseptvalgutredning) for Kongsvingerbanen bør ses i sammenheng med en slik utredning.

Oslo-Gøteborg
Det går mer enn 2500 lastebiler over Svinesund hver dag, og veksten i passasjer- og godstrafikken
mellom Norge og kontinentet er betydelig. Til sammenligning passerer kun 1 godstog over
Kornsjø pr dag (tilsvarende 40 containere). Dersom man skal lykkes med ambisjonene om å få
mere gods over fra vei til bane er det derfor behov for å prioritere jernbaneforbindelsen mellom
Oslo og Gøteborg - og videre mot kontinentet.
Norske og svenske myndigheter må nå formalisere samarbeidet med en felles KVU slik at man
kommer raskt i gang med å planlegge jernbaneutbyggingen på strekningen Oslo – Gøteborg.
Ambisjonen bør være dobbeltspor på hele strekningen. Det er ønskelig om Stortinget i forbindelse
med behandlingen av NTP 2018-2029 ber den norske regjeringen ta initiativ til felles planlegging
med Sverige (KVU/Åtgärdsvalsstudie) for utvikling av jernbane med dobbeltspor på strekningen
Oslo – Gøteborg. En slik bestilling vil være positivt med tanke på at Riksdagen i Sverige
behandler sin nasjonale transportplan i 2018.

Oppsummering
Jernbanen skal være ryggraden i Nordens fremtidige transportsystem - og toget skal være det
foretrukne transportmiddelet. Det vises i denne sammenheng til omtalen av det nordiske triangelet
i NTP 2018-2029. For å nå dette målet må reisetiden mellom de store byene kortes ned og
kapasiteten økes.
Jernbaneutbygging er gjerne et nasjonalt anliggende og jernbaneutbygging som krysser grenser
når som regel ikke opp i prioriteringen mellom andre viktige nasjonale samferdselsprosjekter. Vi
håper at norske og svenske myndigheter nå tar nødvendige og raske grep slik at man får fortgang i
arbeidet med å planlegge en fremtidsrettet jernbaneutbygging mellom Oslo-Gøteborg og OsloStockholm. I tillegg til felles planleggingsprosesser er det avgjørende at myndighetene i begge
land setter av tilstrekkelig kapasitet og ressurser til planlegging og utbygging.
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