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Evje

Sarpsborgs

kommun

om samverkan

regionutveckling

Samtidi gt som våra stora stader Oslo och Göteborg växer i form av resurser och betydelse, så
krävs mer kunskap om hur vår gemensamma region mellan dessa stora städer bäst kan
utvecklas.
Vi kan gemensamt konstatera att kommunema i Østfold och Bohuslän är en mycket kraftfull
mellanregion. Tillväxtpotentialen
är hög och få områden i norra Europa har lika bra
förutsättning
att koppla ihop transporter, näringslivsutveckling,
boende och hållbar framtid.
Europas transportkon'idor
ScanMed, som går igenom vår region, sammanfattas av sjöfart, vågar
och järnvägar. En stor mängd vikti ga utvecklingsfrågor
och scenarier saknas eller behöver

utvecklas för bästa hållbara tillväxt.
Uddevalla kommun inviterar Sarpsborgs kommun till samverkan om en förstudie, som kan leda
till att alla våra kommuner i mellanregionen
gemensamt får mer kunskap och ett större
sammanhang tillsammans. EU programmet Interreg öKS inbjuder nu kommuner att ta fram en
förstudie och underlag som förstärker Transportkorridoren
mellan Köpenhamn, Göteborg och
Oslo.
Skälet till en direkt invitation till Sarpsborgs kommun är att Sarpsborg uppfattas som central
kommun i norska nationaltransportplanen.
Där vill man hitta effektiva lösningar hur man kan
avlasta transport på väg, vilket kommer att gynna hela vår gemensamma
mellanregion.
Vi har nu bra möjligheter att utvecklas tillsammans, tiden är dock begränsad till EU;s utlysning
om förstudie. Vi hoppas kunna möta er i Sarpsborg, nu på torsdag 31/1. I tidigare, mycket
givande möten, har Ståle Solberg och Steinar Haakenstad deltagit. För oss och för sammanhang
uppskattar vi deras deltagande.

Vi ser fram emot snar positiv kontakt.
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Ordförande Kommunstyrelsen
Uddevalla kommun

Kommunlednin
Uddevalla

skontorel
kommun

Address
45181

Visiting
UDDEVALLA
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SWEDEN
www.uddevalla.se
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kommunen©uddevollo.se
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