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• Udviklingen af infrastrukturen skal
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regional- og byudvikling, så der sikres
optimal sammenhæng mellem de enkelte
infrastrukturelementer, der bidrager
til et Danmark i balance og robuste
forsyningskæder.
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og attraktiviteten af korridoren samt
bidrage til opfyldelsen af Danmarks
nationale klimamål.
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Mål og ønsker
for Jyllandskorridoren

Herning

Aarhus
Silkeborg

Jyllandskorridoren skal udvikles og konsolideres med et højklasset
og effektivt transportsystem for gods og personer med afsæt i en
langsigtet investeringsplan.

Billund
Vejle
Varde
Esbjerg

Effektiv udnyttelse og robuste forsyningskæder skal understøttes af
nye digitale teknologier, hvor transportformerne på vej, bane, sø og
i luften indgår i en multimodal sammenhæng.

Kolding

Lunderskov

Odense
Ribe

E45

A11
Vojens
lufthavn

Haderslev
Aabenraa
Havn
Sønderborg
lufthavn

A

Rømø
Havn

Tønder

C

Padborg
kombiterminal

D

Mål og ønsker ud fra et sønderjysk perspektiv:

B

Aabenraa

Tinglev

Sønderborg

Flensburg

E
Bredstedt

A

B
C
D

Parallelt overordnet højklasset vejsystem hvor ny Midtjysk Motorvej
ender i Haderslev Nord.

Hattstedt

Schleswig

Husum
A7

Fast forbindelse Als-Fyn med tilhørende højklasset vejnet.

Kiel

B5

Dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane (Tinglev-Padborg).

Rendsburg

Heide

Bordesholm
A23

Dansk-tysk jernbanestation for højklassede person- og godstog i
Grænseregionen.

Fehmarn

Rader
Hochbrücke

Itzehoe

Neumünster
A20

Cuxhaven

E

Styrkelse af Sønderjylland som knudepunkt for international logistik
og transport.
Bremerhaven

•

Udvikling af fremtidens transport- og logistiksystemer.

•

Dansk-tysk samarbejde om udvikling af Jyllandskorridoren.

Lübeck

A20:
Ny Elbtunnel
Hamburg

Grafik: Tom Nielsen
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Sønderjylland

46 %
af den samlede godstransport
med enhedslastbærere (lastbil,
containere, tog og ro-ro) sker via
grænsen i Sønderjylland.

Godstransport
i Jyllandskorridoren

Siden 2008 er antallet af lastbiler
vokset med 17 %.
Kilde: TransECO2

En af Danmarks vigtigste adgangsveje til og fra det internationale
marked for godstransport på vej og bane samt deraf afledte varer
og tjenesteydelser. Jyllandskorridoren spiller dermed en vigtig
rolle for den samlede danske økonomi.
Det er den direkte vej fra Danmarks
største eksportører af fx fødevarer og
industriprodukter til de vigtigste ud
skibningshavne for dansk erhvervsliv.
Og retur med importvarer til direkte
forbrug eller som delkomponenter og
forarbejdede varer, der indgår i danske
produkter.

også ses i lyset af, at 2/3 af den dan
ske industri- og landbrugsproduktion
foregår i Vestdanmark, og at landene i
Centraleuropa med Tyskland i spidsen
er blandt de vigtigste samhandelspart
nere.
Korridoren giver også adgang til to
af Europas vigtigste containerhavne:
Hamborg Havn og Bremerhaven.

Betydningen af Jyllandskorridoren skal

Godstransport 2018. Mio. tons med lastbil, trailere og containere til og fra Danmark.

















Foto: Lars Dagnæs
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Persontransport
i Jyllandskorridoren

72 %
af den samlede biltrafik
til og fra Danmark i
2018 skete via grænsen i
Sønderjylland.
Kilde: TransECO2

Den vigtigste adgangsvej for persontransport, turister og
arbejdspendling fra udlandet til Vestdanmark.
I 2018 tegnede grænsen i Sønderjylland
sig for 72 % af den samlede biltrafik til og
fra Danmark. Her krydser 82.000 personer
dagligt grænsen - hovedparten i person
biler. Det er erhvervstrafik, arbejdsmar
kedspendling og rejser i øvrigt.
Jyllandskorridorens betydning for per
sontransport skal også ses i lyset af, at der
i Vestdanmark, Slesvig-Holsten og Ham

borg er godt 7,7 mio. indbyggere.
Korridoren spiller også en vigtig rolle for
Danmark som turistland og dermed for
udvikling af turismeindustrien.
I år 2016 var der 26 mio. overnatninger af
udenlandske gæster i Danmark, 68 % her
af var i Vestdanmark. Feriehusene stod for
godt halvdelen af alle overnatninger.

Persontransport 2018. 1.000 rejser pr. døgn med bil, skib og tog til og fra Danmark.









 














Foto: Visit Tønder og Rømø.

Data: TransECO2
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Parallelt overordnet højklasset vejsystem,
hvor ny Midtjysk Motorvej ender i Haderslev Nord.

Fast forbindelse Als-Fyn
med tilhørende højklasset vejnet

På længere sigt etableres et parallelt højklasset vejsystem helt til grænsen.

En fast forbindelse Als-Fyn kan skabe en ny vækstakse
med strategisk betydning for hele Danmark.

Herning

Aarhus
Silkeborg

Motorvej E45/A7 er i dag den vigtigste vej
mellem Danmark og Europa. Omkring Kol
ding er der allerede i dag begyndende kapa
citetsproblemer, der i år 2025 forventes at
være kritiske kapacitetsproblemer.
I Danmark har Vejdirektoratet gennemført
en omfattende planlægningsundersøgelse
(VVM) af en Ny Midtjysk Motorvej fra Give
til Haderslev. VVM-undersøgelsens resultat
er sendt til høring i foråret 2020. (Følg med
på www.vejdirektoratet.dk).

Billund
Vejle
Varde
Esbjerg

Odense
E45

A11
Vojens
lufthavn

Haderslev
Aabenraa
Havn
Sønderborg
lufthavn

A

Rømø
Havn

C

Padborg
kombiterminal

D

B

Sønderborg

E

Hattstedt

Schleswig

Husum
A7

Fehmarn

Rader
Hochbrücke
Kiel

B5

• Kortere transporttid i myldretiden på mel
lem en og halvanden time mellem Fyn/Sjæl
land og Sønderjylland/Nordtyskland.

Rendsburg

Heide

Bordesholm
A23

Itzehoe

Neumünster
A20

Cuxhaven

Etableringen af en bro mellem Als og Fyn
og udbygning af vejnettet på begge sider,rummer en række unikke fordele for
Danmark:

Lübeck

A20:
Ny Elbtunnel

• Gennemsnitlig sparet rejsetid: 30 min.
Odense-Hamborg og 60 min. Køben
havn-Sønderborg.

Hamburg

• Styrker Danmark og Grænseregionen ved
at binde hovedlandet betydeligt bedre
sammen.
• Giver gods- og persontransport alternati
ve ruter ved trafikuheld og vejarbejde.
• Adgang til Vesteuropa forbedres, når vest
lig Elbtunnel åbner.

1 www.bmwi.de

• Nettogevinsten (nettonutidsværdi) for Dan
mark er på 11,4 mia. kr. Hertil kommer dy
namiske effekter på omkring 5,2 mia. kr.
(Kilde: Vejdirektoratet)

Flensburg

Bredstedt

Bremerhaven

• Aflastning af motorvejsnettet på Vestfyn, i
Trekantområdet og i Sønderjylland.

Pendlingen mellem Als og Fyn vil efter en fast
forbindelse være mere end 3.000 personer
mod ca. 100 i dag.

Aabenraa

Tinglev

I Tyskland er der på E45/A7 udvidet til
6-spor fra Bordesholm og til Hamborg. Og
i år 2023 igangsættes bygningen af en ny
6-sporet motorvejsbro som erstatning for
den nuværende motorvejsbro over Kieler
kanalen ved Rendsborg. Derudover forven
tes opførelsen af en ny vestlig Elbtunnel ved
Glückstadt igangsat i 2020’erne som en del
af videreførelsen af A20.1

• Øger fremkommeligheden og giver dob
belt vejkapacitet.

Kolding

Lunderskov
Ribe

Tønder

Etableringen af et parallelt overordnet
højklasset vejsystem:

Særligt vil en fast forbindelse understøtte to
i dag adskilte arbejdsmarkeder og virksom
hedskoncentrationer. Det er i aksen Oden
se-Sønderborg-Flensborg-Kiel-Hamborg, der
er kendt for sin stærke position inden for ro
botter, industriel elektronik, automatisering
og mekatronik.

FAKTA OM ALS-FYN-BROEN
• 11 km lang vejbro
• 42 km ny motorvej og udbygning af 13 km
eksisterende vej
• Pris: Ny bro 18,3 mia. kr, vejanlæg på land 4,4
mia. kr.
• Intern rente: 5,5 %
• Broafgift (gns.): Personbil 70 kr. Lastbil 290 kr.

Grafik: Tom Nielsen

Trafik i 2030, antal biler pr. døgn
Ingen Als-Fyn-Bro

Als-FynBro med takst (ændring)

E20 Lillebæltsbroen

90.800

-8.000

E45 Sønderjyske Motorvej mellem
Kolding V og Kolding S

61.500

-6.500

E20 Fynske Motorvej mellem Nørre
Aaby og Middlefart Ø

84.500

-6.500

Kilde: COWI / Als-Fyn-Broen
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Dobbeltsporet højklasset
elektrificeret jernbane (Tinglev-Padborg)

Dansk-tysk
Jernbanestation

Etablering af det manglende 14 km dobbeltspor mellem Tinglev
og Padborg vil styrke kapaciteten for gods- og persontransporten
samt bidrage til Danmarks nationale klimamål.

Et standsningssted for højklassede person- og godstog i
Grænseregionen.

Jernbanestrækningen Tinglev-Padborg er
den eneste del af Danmarks 665 km hoved
net, der ikke er dobbeltsporet. Strækningen
er også den eneste delstrækning på EU's
TEN-T-net fra Finland til Sicilien, der er en
keltsporet.

Etableringen af en dobbeltsporet højklasset elektrificeret jernbane rummer
en række oplagte fordele for Jyllandskorridoren:

Den enkeltsporede strækning udgør i dag en
kapacitetsmæssig flaskehals for den fortsat
te udvidelse af jernbanetransporter for godsog persontog gennem regionen. Hertil kom
mer, at uheld som det i efteråret 2012 med
afsporing af et godstog viste, at strækninger
med enkeltspor udgør en meget kritisk fla
skehals, hvis disse strækninger sættes ud af
spillet.

• Giver Grænseregionens indbyggere ad
gang til fjerntogsforbindelser i Danmark
og Europa.

• Reducerer rejsetiden Aarhus-Hamborg.

• Giver bedre kapacitet til både person- og
godstog.
• Giver robusthed ved afsporinger, skinne
brud m.m.
• Understøtter offentlig transport til lands
delens uddannelsesinstitutioner, herun
der fx timedrift til Sønderborg.

På lang sigt er det vigtigt, at en dansk-tysk
jernbanestation indtænkes i den danske
strategi for højhastighed, og at der udvikles
en dansk-tysk højhastighedsstrategi for den
samlede strækning mellem Aarhus og Ham
borg.
Fra 2020 omdirigeres ICE-forbindelsen Kø
benhavn-Hamborg til Jyllandskorridoren,
mens bygningen af Femern Bælt-forbin
delsen er i gang. Der vil i den periode være
mulighed for af- og påstigning af passagerer
i Padborg for passagerer fra hele Grænsere
gionen med daglige afgange i hver retning.
Udviklingen i denne trafik skal følges nøje
og sammentænkes med den offentlige
transport i Grænseregionen i øvrigt.

• Styrker den bæredygtige transport.
     

 !

 !

Etableringen af en dansk-tysk jernbanestation rummer en række oplagte fordele for Jyllandskorridoren:
• Det vil styrke togbetjeningen for passa
gerer fra Nordtyskland og Sydjylland, så
ledes at den samlede rejsetid nedbringes
til og fra danske og tyske metropoler og
storbyer.
• Det vil blive et naturligt standsningssted
for nye hurtige lyntog mellem Aarhus og
Hamborg, der i kombination med gode,
lokale kollektive trafikforbindelser og
P+R (park and ride) parkeringspladser
skal sikre optimal tilgængelighed til to
gene.

Aarhus
 !

Trekantområdet
"  

Grænseregion

" $#

 "$#

Slesvig
 " 

Hamborg
Foto: Lars Dagnæs
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Kilde: TransECO2
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Logistik og transport er en
regional styrkeposition

Sønderjylland - et knudepunkt
for international logistik og transport

Sønderjylland indeholder en betydelig koncentration af logistik- og transportvirksomheder.
Størstedelen heraf er lokaliseret i Padborg Transportcenter, der rummer en unik gruppering af
virksomheder inden for transport og logistik samt
handel og service i forbindelse hermed.

Udvikling af Sønderjylland som et knudepunkt for international logistik
og transport indeholder et vækstpotentiale for hele Danmark.
En række danske og internationale virksom
heder har lokaliseret deres produktion og re
gionale distributionscentre i Sønderjylland.
Fælles for virksomhederne er, at både deres
markeder og forsyningskæder er globale, og
der er et tæt samspil med regionens logistikog transporterhverv.
Et par eksempler: Brødrene Hartmann A/S,
Abena A/S, Valmont SM A/S, Hydro Precision Tubing, ECCO A/S, Bestseller A/S, Danfoss A/S og Linak A/S.

Særlige styrkepositioner:

Lokaliseringen understøttes af:

Vojens Lufthavn
Udviklingsperspektiv:
Nationalt center for F35 og nordeuropæisk hub for servicesamarbejde om F35.
ACE-Denmark: Udviklingscenter for
teknologi til civil luftfart.

• Central beliggenhed i forhold til Central
europa og det skandinaviske marked.
• Højklasset infrastruktur: E45/A7, havne,
lufthavne og bane.

www.vojenslufthavn.dk og
www.ace-denmark.dk

• Højklassede dataforbindelser med høj ka
pacitet.

• International transport af industrigods (full
load og stykgods).
• Mange virksomheder, der tilbyder servicefunktioner (fx autoværksteder, synshaller, trailerservice, kølemaskiner, kassevask) og handel
med transportmateriel og -teknologi.
• Kombiterminalen i Padborg tegner sig i dag for
en betydende del af den intermodale trafik til
og fra Danmark.

• Virksomhedsstrukturer: Know-how, net
værk, teknologier, forståelse for europæisk
forretningskultur samt service- og leveran
dørkompetencer: 24/7/365.
Vojens Lufthavn

Rømø Havn

• En betydende drejeskive for transport af ferske
og frosne fødevarer med en stor koncentration
af frysehuse.

Rømø Havn
Udviklingsperspektiv:
Off-shore-aktiviteter, færgedrift
og fiskeri.

Aabenraa Havn
og Industrihavn
Udviklingsperspektiv:
Aabenraa Havns rolle som drejeskive
i Grænseregionen skal styrkes. Dette
er sket gennem opkøb af Enstedværkets Havn. Den nye havn indeholder
460.000 m2 til havneaktiviteter og
havnenær produktion. Både den eksisterende og den nye havn er dybvandshavn.

Udviklingsmuligheder:
• Digitalisering og udbygning af 5G
• Samarbejde om innovation og kompetence
• Udvikling af Kombiterminalen i Padborg.

www.aabenraahavn.dk

www.portromo.dk

Aabenraa Havn

Padborg Kombiterminal
Udviklingsperspektiv:
Padborg Kombiterminal som en fremtidig vigtig drejeskive for international
kombineret bil-bane-transport.
www.bane.dk og
www.txlogistik.eu
14 PORTEN TIL EUROPA

Padborg
Transportcenter

Padborg
Kombiterminal

Sønderborg
Lufthavn

Sønderborg Lufthavn
Udviklingsperspektiv:
Lufthavnens kerneforretning, effektiv
og hurtig forbindelse med Københavns
Lufthavn, skal understøttes gennem
supplerende aktiviteter. Nye internationale ruter og Sønderborg Lufthavn
som base for vedligeholdelse af fly.
www.sonderborg-lufthavn.dk
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Udvikling af fremtidens
transport- og logistiksystemer

Dansk-tysk samarbejde
om udvikling af Jyllandskorridoren

Transport- og produktionserhvervet i Sønderjylland kan bidrage til
at skabe vækst og udvikling i hele Danmark med fokus på robuste og
bæredygtige logistik- og transportløsninger.

Det dansk-tyske samarbejde om udvikling af Jyllandskorridoren bør resultere i en regeringsaftale om fælles analyser og investeringsplaner.

Globaliseringen og international arbejdsde
ling betyder længere og mere komplekse for
syningskæder.
Corona-krisen i foråret 2020 har understre
get risikoen for svigtende forsyning og hurti
ge ændringer i markedet. På kort sigt udfor
dres virksomhedernes evne til krisestyring
- på mellemlang sigt må det forventes, at
virksomhederne vil arbejde for fremadrettet
at gøre deres forretningsmodeller mere ro
buste ved fremtidige krisesituationer.
Digitalisering indeholder et vigtigt potentia
le, fx gennem øget anvendelse af videomø
der, øget digitalisering af arbejdsgangene og
bedre gennemsigtighed på tværs af forsy
ningskæden. Hertil kommer, at ny teknologi
og nye digitale forretningsmodeller er med
til at ændre konkurrencen på markedet.

Udvikling af grøn og bæredygtig logistik og transport
I Danmark peger et bredt politisk flertal på,
at målsætningerne om reduktion af udled
ningen af klimagasser skal skærpes frem til
2030. Stadig flere virksomheder arbejder for
at udvikle forretningsmodeller, hvor deres
samlede aktivitet er klimaneutral. Byer ud
vikler handlingsplaner for at blive CO2-neu
trale, som det fx sker i Sønderborg.
Udvikling af et transportsystem, som er
CO2-neutral, er kritisk, fordi transport teg
ner sig for en stadig stigende andel af den
samlede globale udledning af CO2, og for
di effektiv og global transport og logistik er
smøremidlet i den globale økonomi.
Indsatsområder kan fx være:

Flere indsatser kan understøtte fremtidens
transportsystemer, fx:

• Udvikling af logistiksystemerne, så spild
og tomkørsel reduceres

• Samarbejde om digitalisering af forsy
ningskæden og udvikling af nye automati
serede teknologier på distributionscentre
ne og i transportsystemerne.

• Øget anvendelse af modulvogntog og mere
gods med bane

• Teknologisk udvikling med fokus på digi
tal infrastruktur, applikationer og nye di
gitale forretningsmodeller.
• Kompetenceudvikling af medarbejdere i
regionens virksomheder.

Samarbejdet om udvikling af regionens infra
struktur og logistikkompetencer er blevet in
tensiveret i de seneste 10 år. Vi mangler dog
stadig at se konkrete tiltag og planer for Dan
mark og Tyskland, der viser en mere langsigtet
tilgang til udviklingen af en fælles infrastruk
tur på vej og bane hen over landegrænsen.
Her et par eksempler på samarbejdsflader
og de nordtyske vejinfrastrukturprojekter:

Dansk-tysk transportkommission
I 2011 blev der efter pres fra Grænseregio
nen nedsat en dansk-tysk transportkom
mission. Kommissionen afsluttede arbejdet
i november 2015 med rapporten ”Transpor
tinfrastruktur i Jyllandskorridoren”, der be
skrev i alt 20 infrastrukturprojekter. Flere
indgår i den overordnede infrastrukturplan
i hhv. Danmark og Tyskland.

• Mere energieffektiv kørsel, fx ved flåde
styring og implementering af ECO-driving
• Uddannelser og certificering
• Støttesystemer for chauffører
• Digitalisering og ny teknologi, fx bedre
motorer og ny køleteknologi.

I 2016 blev der lavet en analyse af mulig
hederne for at forbedre sammenhængen
mellem jernbane- og bustrafik i Flensborg
By. Analysen var initieret af Flensborg By
råd i samarbejde med nærtrafikselskabet i
Slesvig-Holsten. Analysen blev udvidet med
scenarier for at forlægge Flensborg Station
til Weiche. Analysen blev derfor økonomisk
støttet af Region Syddanmark og Aabenraa
Kommune.

Søg på www.trm.dk

Prioriterede vejinfrastrukturprojekter i
Slesvig-Holsten:

• Energieffektivisering
• Udvikling og implementering af nye driv
midler: El og biogas

En dansk-tysk banegård for
persontransport

• 6-sporet udbygning af A7
Dagebøl-erklæringen

• Udbygning af A20

I maj 2015 underskrev kommuner, indu
stri- og erhvervsoperatører nord og syd for
grænsen en fælles hensigtserklæring om
udvikling af transportinfrastrukturen langs
Vestkysten fra Esbjerg til Hamborg. Målet er
en udbygning af en sammenhængende og
robust parallel vejinfrastruktur langs Vest
kysten.

• 4-sporet udbygning af B404/A21
• Udbygning af A23/B5
• 4-sporet udbygning af B207.
Kilde: www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/V/
verkehrsinfrastruktur.html

Erklæringen kan hentes på
www.soenderjylland.dk/downloads
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

Vores
partnerskab

UdviklingsRåd
Sønderjylland

Vision 2030, og strategierne i den, er
mærkesager og udvikling af rammebetingelser, der gør landsdelen til
et endnu bedre sted at bo, arbejde,
uddanne sig og drive virksomhed i
de kommende 10 år.

Vi er et forum for samarbejde mellem private og offentlige
aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en
dynamisk udvikling i Sønderjylland.
Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en
stærk identitet, hvor det er attraktivt at:
• Bo, arbejde og uddanne sig
• Drive og udvikle private og offentlige virksomheder
• Forretningsudvikle idéer.
Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke erhvervsklynger,
rammebetingelser og relationer.

Medlemmer
JUNI 2020

Vores strategier

Hent dem online på www.soenderjylland.dk/downloads
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