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Fyra frågor
Christian B till
ergman
som är anal
yt
iker på Väst
ra

Götalandsre

gionen

Vad är egen
tligen
skillnaden
mellan en
godstermin
al och en
Dryport?
I en Dryport
inryms fler
funktioner än
vad som
normalt finns
i en godsterminal, såsom
förtullning oc
h
IT-integratio
n med någo
n
hamn. Överh
uvudtaget ha
r
en Dryport et
t mer ingåen
de
samarbete m
ed någon el
ler
några hamna
r. I sin fulländ
ning kan den
betraktas
som en del av
en hamn. En
Dryport ska
vara intermod
al
och transpor
terna till och
från hamne
n ska företräd
esvis ske på jä
rnväg, altern
ativ t inre vatt
envägar.

Vad är vikt
igt för att ku
nna be stäm
terminal sk
ma var en ny
a ligga?
Transpor tflöd
en, volymer
och ef terfrå
grundläg gand
gan på markn
e. Det är ocks
aden är
å viktigt att
minaler inom
se var övriga
upptagning
tersområdet är
förhindra at
lokaliserade
t de tar ut va
för att
randra. Det
övergripande
m
ås
te finnas ett
perspektiv oc
mer
h en dialog so
region- och
kommungrän
m sträcker si
ser.
g över
Regionen ha
r det övergr
ipande pers
styra upp in
pektivet –
frastrukturs
kan ni
atsningar?
Vi har ett he
lhetsansvar
fö
r regionala ut
transpor tsys
vecklingsfråg
temet är en
viktig del. Vi
or där
den regional
är planuppr
a infrastruktu
ättare för
re
Trafikverket
n och har et
t tätt samar
avseende de
bete med
n nationella
bland annat
infrastruktu
har resultera
ren, vilket
t i Västsven
en av Drypo
ska paketet.
rts måste oc
Etableringkså innefatt
a kommersi
ella aktörer.
Vad får du
ut av EU-pro
jekt?
Det är inspire
rande att se
hu
exempel hu
r man använd r andra regioner arbeta
r – till
er
i Nederländ
erna. Vi får oc inlandsvatten som tran
spor tled
kså chansen
fektiv t logist
att ly fta ett
ikte
miljöeffrån EU uppm ma på den europeiska ag
endan. Stöt
untrar till at
tningen
t pröva nya
lösningar.
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