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Udfordringer i den dansk-tyske erhvervsregion 
 

Dansk-Tysk Infrastruktur konference,  

mandag den 15. december 2008, Flensborg 

 

Hans Kirk 

Formand for UdviklingsRåd Sønderjylland 

Executive Advisor Danfoss A/S 
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Flaskehals truer fremtidens vækst i Danmark! 

Lastbil  3,5 

Færge 4,4 

Tog 3,7 

Skib, 

cont 1 

Skib, ro-

ro 0,1 

I alt 12,7 

Lastbil  23,2 

Tog 5,7 

I alt 28,9 

Dansk import og eksport fordobles frem til 
2025.  

Størst i Syddanmark over landegrænsen i 
Sønderjylland, fra 26 mio tons til 48 mio 
tons ! 

 

Eksport: 

65% af landbrugseksport og 70% af 
industrieksport kører via Vestdanmark.  

 

Distribution: 

69% af den samlede danske lastbiltrafik til 
og fra Danmark kører via Jylland/Fyn. 

 
Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks 
Transport Forskning 

 

Godstransport 2006, mio 
tons. 

med Lastbil (incl. færge), tog, ro-ro 
(løstrailerne med skib) og containere til 
og fra Danmark.  
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Erhvervslivs krav til Infrastruktur 

• Levering indenfor 24 timer og tilpasset 

kundens logistiksystem 

 

• Kunden vil have så små lagre som muligt 

 

• Levering på minuttet – ikke før eller efter 

• En løbende tilpasning af kapaciteten til 

behovet – før det bliver et alvorligt problem! 

• God infrastruktur i de knudepunkter, hvor 

varerne skifter fra en transportform til en 

anden 

• En god sammenhæng med infrastrukturen i 

vore nabolande 

 

Globalt = 191.000 tons  

 

Rødekro = 55.000 tons 

 

( på årsbasis!) 
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Jyllands Korridoren – Porten til Europa 

73 % af 22 mio. udenlandske  

overnatninger i Danmark 2006  

var i Vestdanmark.   

 

Pendlerniveau på 18.000 personer dagligt! 

 

Region Syddanmark,  

Slesvig-Holsten og Hamborg har 5,8 mio.  

indbyggere. 

 

I Øresundsregionen er der  

3,5 mio. indbyggere 

 

 

 

Dansk godsomsætning 
via regionens havne,  
mio tons 2005. 

Område 

Mio. 

tons, 

2005 

Region 

Nordjylland 12,0 

Region 

Midtjylland 14,7 

Region 

Syddanmark 30,8 

Østdanmark 38,5 

Schleswig-

Holstein 39,1 

Hamborg 108,3 

Bremen 54,2 

 

Cirklerne angiver omsætning i mio. tons 2005, Tallet bagved viser væksten i %  fra 2002 til 2005 
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Dansk Infrastrukturplan 2009-2020…………………… 

Behov påvist mod syd! Trafikplan mod nord! 
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Bundesverkehrwegeplan fra 2003 frem til 2015 – på veje og jernbaner  

Jernbane 
/Schienen 

Veje/Wege 

Veje 
 
- E45 får på den tyske side 6 spor 
op til Bordesholm, nord for 
Hamborg, hvad sker der med E45 
nord for grænsen? 
  
-I vest udbygges B5 syd for 
grænsen. Hvad sker der med A11? 
 

 
 
Jernbaner 
 
- Hvad er planen for personer i 
Vestdanmark (jyder og fynboers) 
adgang til Hamborg og videre ud 
mod højhastigheds nettet i Europa? 
 
- Hvad er planen på godsområdet? 
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Gå i gang med en regeringsaftale mellem Danmark og Tyskland for 
investeringer på veje og jernbaner i Jyllands Korridoren NU! 

 

Nedsæt en komite der forbereder en 

dansk-tysk regeringsaftale.  

 

Få svar på de mange uafklarede 

spørgsmål, herunder hvor meget 

Fehmern Bælt i realiteten aflaster 

Jyllands-Korridoren! 

 

Gå efter en fælles dansk-tysk plan, 

der medtages i den danske 

investeringsplan fra 2009  

 

Koordiner udbygning af  E45 og A11 

 

Færdiggør dobbeltsporet på jernbane 

fra Kolding til grænsen 

( aftale fra 1993) 

 

 

 

 


