Pressemeddelelse:

Tal på transport i Vestskandinavien
Der er masser af muligheder for fordybelse i Transportstatistik 2017 for Vestskandinavien, som Nordisk
Transportpolitisk Netværk (NTN) netop har udsendt. Statistikken giver et overblik over udviklingen i den
internationale transport i Jyllandskorridoren. Markante udviklingstendenser i de sidste 10 år er f.eks.:
Vækst i den internationale lastbiltrafik: Siden 2006 er den grænseoverskridende lastbiltrafik i
Vestskandinavien steget med 20%.
Regionens havne har en afgørende betydning for vækstmulighederne: Den samlede godsomsætning over
de 58 største havne i statistikkens fokusområde var i 2015 ca. 370 mio. ton. En stigende andel af den
internationale godsomsætning over havnen sker med containere, lastbiler og løstrailere.
Godstransport med jernbane er i vækst, der er stor forskel fra land til land i statistikkens fokusområde: I
Norge er godsomsætningen på jernbane vokset med 27 % fra 2005 til 2015. I Tyskland har væksten været
16%, i Sverige 12% og i Danmark 3%.
Også persontrafikken har været i vækst i de seneste ti år, særligt persontrafik med fly er vokset: Antal
passagerer i lufthavnene er vokset med 30 % fra 2005 til 2015, i Norge er passagertrafikken over lufthavnene
i statistikkens dækningsområde steget med 65 %.
Transportstatistikken belyser trafikudviklingen i NTN netværkets vestskandinaviske fokusområde, som er
det sydvestlige Norge, Vestsverige, Vestdanmark samt Slesvig-Holsten og Hamborg. Et område, som er
karakteriseret ved en koncentration af produktionsvirksomheder og med en betydelig international
samhandel.
Effektive transportsystemer og infrastruktur er vigtige rammebetingelser for vækst og udvikling. Det gælder
også i høj grad for Jyllandskorridoren, som er den internationale transportkorridor, der går fra Hamborg
gennem Jylland til Vestsverige og Sydnorge. Her er der et vigtigt samspil mellem knudepunkter som havne
og lufthavne, den landbaserede transport på vej og bane og søtransporten med fx færgeruterne.
Politiker Knut Duesund, Telemark fylkeskommune: ”Transportstatistikken, som vi udarbejder i regi af NTN,
er et vigtigt redskab til at kunne følge udviklingen både i vår region og på tværs af grænser. Vi har de
nationale statistikker, men med NTN’s transportstatistik har vi et overblik over udviklingen, som giver os
viden til fx arbejdet med Nasjonal Transportplan i Norge.
Politiker Arne Lægaard, Region Midtjylland: ”Det er vigtigt, at vi i det politiske arbejde er opmærksomme på
betydningen af transportkorridoren gennem Jylland for hele det vestlige Skandinavien. Logistikken bliver
kun vigtigere og vigtigere for, at virksomhederne kan skabe vækst og arbejdspladser. Derfor skal vi følge
med i udviklingen og arbejde for, at transportsystemerne er med til at gøre virksomhederne i vores område
konkurrencedygtige.
Politiker Henrik Qvist, Region Midtjylland: ”Tallene viser, at den internationale transport stiger. For mig er
det vigtigt, at transporten bliver så grøn som muligt. Et sted, jeg synes er oplagt, er at få gang i mere
godstransport på jernbane i Jyllandskorridoren. Det vil give en række miljømæssige fordele og vil også give
virksomhederne flere valgmuligheder, når de skal have transporteret deres varer.
Transportstatistik 2017 Vestskandinavien kan downloades fra www.ntn.dk
Fakta:
Nordisk Transportpolitisk Netværk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbejde, der har deltagelse af
6 norske fylkeskommuner og 3 vestdanske regioner: Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune,
Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Møre & Romsdal
fylkeskommune, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland.
NTN har udsendt Transportstatistik for Vestskandinavien siden 2006. Fokusområderne for statistikken er
den overordnede infrastruktur samt udviklingen i person- og godstransporterne. Der er særligt fokus på den
internationale transport og på udviklingen i trafikken i de internationale færgekorridorer.
NTN holdt i 2017 årsmøde i Langesund, Telemark, og næste år finder det sted i Thyborøn i Midtjylland.

2

Kontaktpersoner:
Politiker Knut Duesund, Telemark fylkeskommune, Telefon +47 416 26 656, knut.duesund@t-fk.no
Politiker Arne Lægaard, Region Midtjylland, Telefon +45 20 16 63 92, arne.laegaard@rr.rm.dk
Politiker Henrik Qvist, Region Midtjylland, Telefon +45 26 84 02 11, hq@rr.rm.dk
Sekretariat for NTN:
Specialkonsulent Tommy T. Madsen, Region Nordjylland, Telefon +45 22 56 84 64, ttm@rn.dk

