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Gröna Korridorer är ett initiativ från EU 

Kommissionen som syftar till att stärka 

näringslivets konkurrenskraft och skapa 

hållbara lösningar.  
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Gröna Korridorer ska 

möjliggöra storskaliga 

och långsiktiga 

transportlösningar 

genom tillförlitlig och 

attraktiv infrastruktur 

samt stödjande 

regelverk.  
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Det Svenska Initiativet 

Ett samarbete mellan: 
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• Hållbara logistiklösningar med dokumenterat minskad miljö- 
och klimatpåverkan, hög säkerhet, hög kvalitet och effektivitet 

• Integrerade logistikupplägg med ett optimalt utnyttjande av 
transportslagen 

• Harmoniserat regelverk med öppenhet för alla aktörer 

• En koncentration av nationell och internationell godstrafik på 
relativt långa transportsträckor 

• Effektiva och strategiskt placerade omlastningspunkter samt 
anpassad och stödjande infrastruktur 

• En plattform för utveckling och demonstration av innovativa 
logistiklösningar (informationssystem, samverkansmodeller  
och teknik)  

Vad är en Grön Korridor?  
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Historia 
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initiativet 

startar 2008 

Första fasen 

Beskrivning 
av konceptet 

Projekt 
scanning 

Kriterier 

 Regerings-
uppdrag 
(2010) 

Andra fasen 

2012 ... 
Demo 
Dag 

Projekt 
scaning II 

Kriterie 
Manual 

Fysiska 
korridorer 
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• Bevaka och initiera utveckling av nya effektiva och långsiktigt 
hållbara transportlösningar 

 

• Etablera minst en Grön Korridor till och från Norden 

 

• Samla in och sprida information om Gröna Korridorer 

 

 

 

Regeringsuppdraget om Gröna Korridorer  
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Typer av utvecklingsprojekt        

Corridors
(links/nodes)

Transport/
Logistic solutions
(business models)

Transport techniques

Policies and
regulations



9 2011-11-07 

 

• Elektriska vägar 

• Informations system 

• Säkra uppställningsplatser 

• Terminaler 

 

• Exempel – Platooning 

Korridorer (länkar/noder) 
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• Alternativa bränslen 

• Nya lastbärare 

• Aerodynamiska fordon 

• Vindkraftsdrivna fartyg 

 

• Exempel – Preem diesel 

 

 

Transportteknik 
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• Terminalhantering 

• Logistik kedjor 

• Informations förmedlare 

• Returfrakter och fyllnadsgrader 

 

• Exempel – Dry Port 

 

 

Transport-/Logistiklösningar    
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• Längre och tyngre lastbilar 

• Längre och tyngre tåg 

• Grön prioritet och differentierade taxor 

• Internationell harmonisering 

 

• Exempel - ETT 

 

Policy och regler 
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Listning av projekt – en uppdatering 

Lista på “utvecklings” projekt omfattar 150-200 projekt 

– från denna lista ska vi identifiera “kunskapsluckor”. 

 

• Sprida kunskap 

• Kontakter 

• Bas för start av nya angelägna projekt  

 Corridors
(links/nodes)

Transport/
Logistic solutions
(business models)

Transport techniques

Policies and
regulations
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• ... för att mäta effekten av 
åtgärder på godsflödet i en 
korridor från avsändaren till 
mottagaren.  

 

• Kriteriedokumentet 
presenterar kriterier för  
miljöfaktorer och 
energiförbrukning.  

 

Green Corridors Criterias  

www.trafikverket.se 
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Vad mäts? 

Regional

(NOx, SOx)
Local

(PM, HC)

Relative numbers

Absolute numbers

Global

(GHG)

Energy

(Fossil)
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• Oslo – Rotterdam 

• Narvik - Naples 

Fokus på två korridorer 
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• Försöka etablera en korridor före 2013 

• Börja med Oslo-Rotterdam 

• Öppningsceremoni 2012.12.12 kl 12.12  

• Avsiktsförklaring för 5 länder och ett antal andra parter 

• Beskriva vad som ska göras för att transporterna i korridoren 
ska bli mer effektiva och mindre miljöpåverkande 

• En plattform för utveckling och demonstration av nya innovativa 
logistiklösningar 

• Årliga resultatkonferenser för uppföljning av överenskomna 
åtgärder 

En korridor före 2013   
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• Inventering och analys för utveckling av Korridoren 

• Nodernas centrala roll i Korridoren 

• Strategier och handlingsplan 

• Partnerskap i samarbete 

• Utveckling av mätmetoder för hur mycket “grönare” Korridoren 
blir 

• Pilotprojekt 

• Informationsspridning 

Projektet Green Corridor Oslo - Rotterdam   
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Nära samarbete med  
 

- Transportköpare 

- Transportutförare 

- Universitet och forskningsorgan 
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Demonstrationsdag 

• Demo-dag 22 September 2011 

 

• Lindholmen i Göteborg 

 

• Ungefär 15 projekt och idéer presenterades  

 

• Över 100 deltagare 

 

• Pris till bästa projekt 

 

• Nästa år 2012.12.12 

Corridors
(links/nodes)

Transport/
Logistic solutions
(business models)

Transport techniques

Policies and
regulations
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• Dryport 

• Katrineholmsterminalen 

• Volvo LED-car 

• ETT 

• Renova – metan gas 

• Posten – DME diesel 

• Volvo/Scania and Victoriainstitutet – platooning 

• Scania - förarstöd 

• Elektriska vägar 

• Maersk 

• Göteborgs hamn/Renova/Volvo   

• Monalisa 

• Preem diesel 

• EWTC II, Scandria and TransBaltic 

 

 

 

Demoprojekt 2011 
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    Kenneth Wåhlberg 

    Strateg -  Trafikverket 

    kenneth.walberg@trafikverket .se  

    Telefon: +46 70 597 51 19 

 

        Tack för uppmärksamheten! 


