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EWTC II är en uppföljare till East West Transport Corridor. 
EWTC hade som syfte att utveckla transporterna i södra 
Östersjöområdet genom att förbättra infrastrukturen 
och utveckla nya affärs- och logistiklösningar.  I EWTC II 
kommer partners från Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland och Vitryssland att ta fram ett s.k. Grön korridor-
koncept som ett ”Best Practice” på Europeisk nivå. Projektet löper under 2009-12 och leds av Region Blekinge. 
Energikontor Sydost deltar i arbetet med Grön korridor-handboken.

Syfte
Syftet med EWTC II är att verka för att de ökade godsmängderna som fraktas i öst-västlig riktning i södra Östersjöområdet 
transporteras på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt.  Syftet är också att öka andelen hållbara transporter och användningen av 
smarta IT-lösningar.

Projektet har tre fokusområden:
1. Göra East West TC till ett gott exempel i fråga om gröna transportkorridorer som motsvarar EU:s transportpolitiska riktlinjer 

tillika olika aktörers efterfrågan på effektivare och miljövänligare transporter.
2. Skapa ett innovativt testområde där pilotlösningar som bidrar till ökad effektivitet, trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan 

implementeras med hjälp av spjutspetsteknik och dito informationssystem.
3. Stödja ekonomisk tillväxt i korridoren med fokus på hamnar och knytpunkter på land genom att stimulera skapandet av nya 

affärsmodeller t.ex. för järnvägstransporter.  

Förväntade resultat
• East West TC betraktas som ett ”Best practice” för utvecklandet av gröna korridorer 
• East West TC ingår i EU kommissionens Action Plan för Östersjöregionen och är en integrerad del av Northern Transport 

Axis
• En handbok som beskriver hur man skapar en grön korridor enligt EU:s transportpolitiska riktlinjer och erbjuder aktörer inom 

East West TC miljövänligare transportalternativ än vad som finns idag
• Innovativ IT-baserad Information Broker –lösning för transport- och trafikinformation som ökar effektiviteten och minskar 

miljöpåverkan
• En handbok som förklarar hur man köper, säljer och planerar miljövänliga transporter och som kan användas av olika aktörer
• Nya affärskoncept för järnvägstransporter
• Bättre transporttjänster i hamnar och terminaler
• Ökad transportkompetens hos olika aktörer inom East West TC
• Förbättrad infrastruktur inom East West TC


