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Atgiirder ftir minskad sirbarhet i transportkorridoren Sverige-Danmark-Kontinenten

Den tigurspirning som skedde pi en enkelspirig bana pi Jylland i Danmark mellan Farris och
Sommersted den 30 november visar hur sirbart transportsystemet Ar. Stora delar av den svenska
industrins godstransporter pi jiirnviig till Kontinenten har drabbats av stillestind. Effekten av att
export frin Sverige pi jiirnvag fdrsenas tir tappad konkurrenskraft for niiringslivet, utebliven
fakturering och fdrsiimrade kundrelationer i en allt hirdnande internationell konkunens. Inte bara
svensk export drabbas utan dven importen di returtransporter pi jiirnviig frin Kontinenten genom
Danmark till Sverige drabbats av tigurspirningen. Cirka 60 godstig per dygn till och fr6'n Sverige
bercirs.

I biista fall kan skadorna pi den enkelspiriga banan vara itgiirdade till den 19 december - tre
veckor frin det att urspirningen intriiffade. Det iir dock osiikert om si kan bli fallet di sju kilometer
spir kordes sonder. Problemen kommer siledes att kvarsti och innebiira ytterligare
leveransf6rseningar.

Effekterna av dgursperningen pi Jylland visar pi n6dviindigheten av en samplanering av de
svenska och danska transportmyndigheterna f6r ett vril fungerande griinsdverskridande godsstrik
Sverige-Danmark-Kontinenten. Enkelspir bor inte fcirrekomma i fdr niiringslivets transporter vitala
godsstrik. Detta strik som 6r en av de viktiga korridorer for godstransporter pi jiirnviig som
utpekats inom EU borde redan ha f6rsetts med hog kapacitet och tillgiinglighet genom eliminering
av flaskhalsar fdr en 6kad framkomlighet. Behovet av dubbelspir i hela denna transportkorridor
fcirstiirks av det faktum att den fasta fdrbindelsen over Fehmarn Belt inklusive en ny Storstr0msbro
vdntas vara fiirdigstiilld forst ir 2021. Bida dessa korridorer behcivs.

Niir Trafikverket i Sverige nu pi regeringens uppdrag ska utarbeta ett forslag till Nationell
Transportplan for 2014--2025 och Transportministeriet i Danmark gor strategiska analyser som
underlag fiir beslut om prioriteringar i den danska infrastrukturen iir det angeliiget att etgarder
vidtas for okad redundans och minskad sirbarhet i hela godsstriket for jiirnviigstransporter Sverige-
Danmark-Kontinenten. Effektiva och tillforlitliga godstransporter miste sakerstiillas for framtiden.

Vi foreslir att en samplanering gcirs av detta vitala godsstrik mellan departementen och
transportmyndigheterna i Sverige och Danmark. Frigan om okad redundans och minskad sirbarhet
i vitala transportkorridorer bor tiven aktualiseras inom EU i det pigiende arbetet med prioritering
av effektiva godskonidorer pi jiirnviig i de Trans-Europeiska Transportniitverken (TEN-T).
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