Seminar om utviklingen kring Jyllandskorridoren 11. mai
2021

Det skjer der nu
Arve Høiberg, Vestfold og Telemark fylkeskommune, leder i
Hovedutvalg for Samferdsel

Ny fylkeskommune
nye muligheter

Intrykk fra dagen
• Seminaret viser at der er mye spennende aktivitet i korridoren!
• Kartlegging viser at det er et godt utgangspunkt med gode fergeforbindelser over Skagerrak.
Det ligger godt til rette for intermodal gods i transportkorridoren, men konkurransedyktigheten
til jernbane varierer, flaskehalser og missing links (kartlegging).
• Dialogen har vist interesse for mulighetene som JK utgjør!
• Potensialet i JK er betydelig. Det er korteste transportvei for gods som skal mellom sør-Norge
og kontintentet, forbinder noen av de viktigste industriområdene i Norge og Danmark, og kan
være en avlastning for korridoren mellom Oslo-Göteborg-København-Hamburg.
• JK kan bidra til at vi når våre felles mål om bærekraftig utvikling/verdiskaping, og mer effektive,
grønne transporter! (Har vi råd å la være å satse på JK?) ☺
• Regionene har vært pådriverne for Jyllandskorridoren. Norske og danske stat viser mindre
interesse for denne utenlandskorridoren, det er andre korridorer som er «viktigere» godsårer.
• Regionene har en viktig rolle, og det jeg hører fra møte i dag er at innsatsen bør trappes opp,
og fremgang forutsetter samarbeid mellom regioner i korridoren

Videre prosess
• Forprosjekt ferdig juni 2021
• Prosess i Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN), som er arena for
drøfting og forankring for forprosjektet
- NTN-møte for medlemmer rett etter seminaret
- verksted om hovedprosjekt etter sommeren

• Regionene tar med innspill og funn fra forprosjektet til politisk behandling
og vedtak vedr. søknad om hovedprosjekt

Takk for i dag!
Innspill til prosjektet er velkomment!
Ta kontakt med prosjektet:
•
•
•
•

Tommy Tvedergaard Madsen (prosjektleder), Region Nord Jylland: ttm@rn.dk
Hanne Marie Sørensen, Region Midt-Jylland: hanne-marie.sørensen@ru.rm.dk
Vidar Ose, Agder fylkeskommune: vidar.ose@agderfk.no
Linda Carolina Ehnmark, Vestfold og Telemark fylkeskommune: linda.ehnmark@vtfk.no

