NTN generalforsamling 23. november 2012 i Aarhus, Danmark
Deltagere:
Møre og Romsdal Fylkeskommune Vest-Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune
Vestfold Fylkeskommune Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland
Fraværende: Rogaland Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune.
Aktiviteter i 2012
To studerende fra Landindspektørstudiet på Aalborg Universitet har arbejdet med NTN og
interviewet en række embedsmænd om ønsker til NTN’s fremtid.
Der er udarbejdet en ny udgave af NTN’s transportstatistik for Vestskandinavien.
Studietur til Göteborg 5.-6. september med besøg hos bl.a. Göteborg Havn og Västtrafik.
Seminar og generalforsamling i Aarhus 22-23. november med besøg hos bl.a. Aarhus Havn.
Opdatering af hjemmeside er påbegyndt med hjælp af web-firma.
Afklaring af opgave omkring ”Terminaler set fra Norge” er påbegyndt.
Aktiviteter i 2013
Arbejde videre med ”Terminaler set fra Norge”. Railconsult holdt oplæg torsdag, men der var
enighed om at afsøge mulighederne for konsulenter. Af skoler er høyskolen i Molde (HiM, i
Vestfold (HiVe) samt BI Handelshøyskolen nogle af de norske muligheder. Asplan Viak i Bergen
har været brugt til analyser omkring Kristiansand Havn.
Det skal undersøges, hvordan en OD-analyse (origin-destination – hvor skal godset fra og til) kan
indgå. Viden om godsstrømmene er nyttige for medlemmernes planer. Aktuelt er der forberedelser
til udarbejdelse af en interregional plan for intermodal godstransport for fylkeskommunerne
Buskerud, Telemark og Vestfold.
Det er vigtigt at bygge ovenpå den viden, som findes i den enkelte medlemsregionerne og på
planer og projekter enkelte medlemmer imellem.
Der var en gensidig interesse i at NTN fastholder kontakten til Simon Faber i Flensborg.
Derudover skal vi starte drøftelser og forventningsafstemning omkring vision og mission for NTN.
Er det erfaringsnetværk eller projekt? Fokus på godstransport / korridor eller også andre
trafikrelaterede emner som fx kollektiv trafik. Når dette er afklaret kan vi evt. se på udvidelse af
medlemskredsen? Nordtyskland, Sverige, Norge?

Forslag til studietur 2013:
Efter at have set Hamburg, Göteborg og Aarhus var der et forslag om at besøge en havn, hvor der
er fokus på andet end containere: Fx Immingham i England eller roro-terminalen Maasvlackte i
Rotterdam.
Gdansk, som udvikler sig kraftigt, kan også være en mulighed.
Medlemsregionernes embedsmænd arbejder videre med at fastlægge studietur og datoer.
Seminar og generalforsamling 2013 afholdes i Vestfold. Datoer og sted fastlægges i 2013.
Hjemmeside
Logo skal rettes til, så det viser Centraleuropa mere.
Hjemmesiden skal opdateres kraftigt. Region Nordjylland står for den generelle del, men der bliver
også en del, hvor de enkelte medlemmer selv kan skrive kort om egen fylkeskommune/region.
Hjemmesiden er en platform for videndeling.
Økonomi:
Kontingent på 25.000 kr. pr. år fastholdes.
Kontingentopkrævninger udsendes i 2012.

