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Jerker Sjögren, koordinator, och Joakim Strand, riksdagsledamot och ordförande i stadsfullmäktige Vasa stad.

E12-korridoren ska utvecklas
LYCKSELE. Nu tar arbetet med att utveckla E12-korridoren nästa steg. I veckan träffades
representanter från Finland, Norge och Sverige i Lycksele för att prata om det fortsatta arbetet.

Gunilla Sjögren
Publicerad igår kl. 14:21
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Föreningarna Kvarkenrådet, Blå Vägen och MidtSkandia har
länge arbetat för att förbättra förutsättningarna för
gränsöverskridande samarbete längs E12-korridoren som löper
från Finland genom Sverige och vidare till Norge och Atlantkusten.
I januari förra året startades projektet E12 Atlantica Transport,
som jobbar för att utveckla samarbetet bland aktörerna, och nu är
det dags för nästa steg: en gemensam gränsöverskridande
trafikstrategi.

– Vi vill få bort att varje land tänker var för sig. Istället ska tänka
att vi kan bli starkare tillsammans, säger Jerker Sjögren,
koordinator.

Arbetet drog igång i Lycksele i onsdags. Medverkande under
dagen gjorde bland annat Per Bondemark, inköpsdirektör SSAB
och ordförande i Näringslivets Transportråd och Joakim Strand,
riksdagsledamot och ordförande i stadsfullmäktige Vasa stad.

– Just nu finns det mycket planer kring E12:an. Det gäller att lyfta
perspektivet och se E12 som en del av det europeiska systemet,
säger Joakim Strand och fortsätter:

– Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för att stärka
områdets attraktionskraft och utvecklingsmöjligheter. Alla
kommuner och näringslivet är viktiga parter i arbetet för bättre
transporter och gränsöverskridande samverkan.

Projektet har tre delfokus: att skapa en funktionell transportrutt
längs E12 i öst-västlig riktning, att utarbeta strategier för
gränsöverskridande transportplanering, samt att presentera
framtida samarbetsstrukturer för ökat samarbete i regionen och till
angränsande transportkorridorer.

– Utvecklingen kan bli väldigt positiv i området om vi uppnår bra
resultat i projektet. Det är väldigt viktigt för området att E12-
korridoren kvarstår som en del av EU:s täckande nätverk, och vi
måste hela tiden arbeta för att säkerställa detta, säger Jerker
Sjögren.

Han får medhåll av Joakim Strand som menar att samarbete
mellan länderna ger bättre resultat och förutsättningar för nya
investeringar och för att nyttja de infrastrukturinvesteringar som
har gjorts på området.

– Vi skapar arbetstillfällen och ökar områdets konkurrenskraft
ytterligare, säger Joakim Strand.
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Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Denna artikel beskriver det vi känner till just nu. Vid
nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats. Läs mer här
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