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PRESSMEDDELANDE
FOKUS PÅ E18!
Styrelsen i Grensekomitéen Värmland-Østfold träffade på tisdagen
infrastrukturminister Anna Johansson (S) för att sätta fokus på
behovet av bättre och snabbare förbindelser mellan Stockholm och
Oslo och då framför allt E18.
Infrastrukturfrågorna står överst på dagordningen för Grensekomitéen,
och E18 har varit huvudfrågan under 25 år. Gradvis har resultatet kommit,
inte minst på E18 genom Østfold. Ändå är det långt kvar till målet på den
svenska sidan av gränsen och med en stark trafikökning blir situationen
mer akut. Vi närmar oss nu 1000 tunga fordon och över 6000 personbilar
som passerar gränsen varje dygn.
Flaskhals mellan Töcksfors och Valnäs
– E18 är viktig för hela Värmland men även för huvudstäderna i Sverige
och Norge säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande i
Årjäng och ordförande i Grensekomitéen. Nu har man på norsk sida
beslutat om 4-fältsväg fram till gränsen och då måste vi på svensk sida
åtgärda den stora flaskhalsen mellan Töcksfors och Valnäs.
Anna Johansson påtalade att hon tagit initiativ till ett ökat samarbete med
de andra nordiska ministrarna kring infrastrukturfrågor och ville se ökad
samsyn och mer samplanering. Däremot avvisade hon idén om en
gemensam nordisk transportplan då den skulle begränsa handlingsutrymmet i de olika länderna.
– För vår del i Grensekomitéen var det ett positivt möte där vi fick lyfta
vår viktigaste fråga direkt med ministern säger Daniel Schützer.

Höghastighetståg
Grensekomitéen arbetar också för en helt ny järnvägsförbindelse längs
E18-korridoren med höghastighetståg mellan Oslo och Stockholm. Efter
mötet med ministern träffade styrelsen större delen av Värmlandsbänken
i riksdagen. Totalt 7 av riksdagsledamöterna slöt upp och det blev en bra
diskussion om hur man kan arbeta vidare med infrastrukturfrågorna i
Värmland och Østfold. Bland annat togs initiativ till ett gemensamt möte
mellan norska och svenska riksdags/stortingsledamöterna i regionen.
Grensekomitéen har nyligen gått in i ett stort EU-projekt för att arbeta med
ökad tillväxt i anknytning till det europeiska transportnätverket Ten-T.
Ögonöppnare
Anna Johansson berättade också att departementet inte arbetat med
frågan om att åter få in sträckan Örebro-Oslo i det europeiska
transportnätverket. – Där hoppas jag att vårt möte blev en ögonöppnare
för en mycket viktig fråga avslutar Daniel Schützer
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