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Baggrund:
Effektive godstransporter og logistik får en stadig større betydning for udvikling af den danske
samfundsøkonomi. Varer, som indgår i global produktion, ankommer til montagelinjen få timer, før
produktionen går i gang, enten fra et nærliggende lager eller fra en underleverandør i eller uden fra
Danmark.
Præcision og fleksibilitet i forsyningskæden er en stadig vigtigere faktor til konkurrenceevne, og går
forsyningskæden i stå et eller andet sted, kan det betyde stop af en produktionslinje længere fremme i
kæden allerede inden for få timer efter ”proppen er opstået”.
Væksten i de internationale transporter betyder øget pres på infrastrukturen og den samlede
transportkapacitet. Derfor er gode KPI’er om udviklingen i transporterne og samspillet med infrastrukturen
kritiske for beslutningsgrundlaget i alle led.
Et svagt datagrundlag om godstransport og logistikstrukturer i dag har eksempelvis betydet, at det har
været meget svært at opbygge en velfungerende godsmodel i LTM modellen, ligesom de fleste
regionale/lokale trafikmodeller ikke indeholder et godsmodul. Evnen til modelmæssigt at håndtere
godstrafikken er beskeden, det er potentielt kritisk i forhold til fx. vurdering af ny infrastruktur og tiltag,
som kan understøtte den grønne omstilling af transport (hvad enten det gælder nye incitament strukturer
eller modalskift).
Kort og godt: God og retvisende transportstatistik en kritisk forudsætning for en udvikling af sektoren med
”rettidig omhu”.
Formålet med specialesessionen er først og fremmest at give et overblik over den udvikling af
transportstatistikken, der er sket de seneste 20 år nationalt og internationalt, samt at identificere evt.
”missing links” i den nuværende statistik om godstransport og logistik. Hovedformålet med sessionen er at
få mere fokus på betydning af statistikken samt finde veje til at forbedre denne.
Sessionen afsluttes med en paneldebat, og efter sessionen vil det opfølgende notat kunne være input til
evt. indsatser på området. De spørgsmål, der søges svar på i sessionen er:
• Hvad er kilderne og hvilke data publiceres?
• Hvordan publiceres statistikken, og hvordan sikres en god tilgængelighed til de eksisterende data?
• Hvordan sikres det, at brugerne har et overblik over hvor de kan hentes data?
• Kan der peges på områder, hvor der er behov for bedre data – og hvordan kvalitetssikres
transportstatistikken i dag?
• Er der aktuelle tiltag med sikre på at udvikle nye data og eller nye publiceringsformater?
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Forslag til program (90 min)
1. Introduktion og et overblik over statistikken i dag
2. Erhvervets perspektiv på transportstatistikken
3. Gennem 3 cases gives eksempler på konkrete udviklingsaktiviteter
a. Eksempel 1: VDs arbejde med belysning af den tunge trafik
b. Eksempel 2: Danmarks Statistik – nye formater for data om godstransport med skibe
c. Eksempel 3. Transportens miljøforhold, hvordan belyses det?
4. Et debatoplæg: Kan tilgængeligheden til statistikken forbedres?
5. Afsluttende paneldebat
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