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Grøn transport i Sønderjylland  
med jernbanen som bindeled  

mellem øst og vest. 



Kort om STTS 

STTS blev dannet i juni 2011 af en kreds 
af personer og virksomheder med base i 
Tønder kommune, som har behov for at 
jernbanen mellem Tønder og Tinglev 
bliver genåbnet for både gods- og passa-
gertrafik. 

STTS er en kombineret arbejdsgruppe og 
et styringsorgan bestående af repræsen-
tanter for virksomheder inden for bl.a. 
jernbanedrift, erhvervsturisme og er-
hvervsudvikling. 

 

Hvad er det STTS vil opnå? 

Det primære formål for STTS er at sikre 
bevarelsen af jernbanestrækningen mel-
lem Tønder og Tinglev.  

På kort sigt arbejdes der på at tiltrække 
det nødvendige transportgrundlag for 
etablerede og kommende virksomheder. 

Det langsigtede mål er, at udvikle en 
tværgående jernbanedrift, som kan bi-
drage til en fremtidssikret passagertrafik 
mellem Tønder, Tinglev og Sønderborg, 
samt de tilstødende områder. 

Hvad STTS arbejder for? 

STTS mener, at en genåbning og frem-
tidssikring af jernbanen mellem Tønder 
og Tinglev kan realiseres, hvis der er fo-
kus på både gods og passagertrafik. Det 
er endvidere nødvendigt, at se jernba-
nens betydning i en større udviklings-
mæssig sammenhæng. 

Med en genåbning af Tønder-Tinglev-
banen kan der skabes en ny og stærk 
sammenhængskraft mellem Sønderborg 
og Tønder, med afsmittende effekt mod 
Aabenraa og Flensborg.  

En styrket sammenhængskraft mellem 
østkysten og vestkysten i grænselandet 
vil have en vigtig og afsmittende effekt i 
hele regionen og vil bidrage til udviklin-
gen af de vækstpotentialer, der er i regi-
onen. Det vil også bidrage til at gøre regi-
onen attraktiv for tilflyttere og etablering 
af nye virksomheder. 

For at sikre et bæredygtigt grundlag for 
både Tønder-Tinglev-banen og en passa-
gerforbindelse mellem Sønderborg og 
Tønder, arbejder STTS for etablering af 
nye arbejdspladser og virksomheder med 
tilknytning til jernbanen. 

Derfor støtter STTS også en række initia-
tiver inden for erhvervsturismen, som 
kan bidrage til en øget interesse for 
grænselandet. 

 

Hvordan arbejder STTS? 

Figuren på modsatte side illustrerer den 
grundlæggende opbygningen og organi-
sering af STTS. 

STTS er bygget op omkring en styregrup-
pen, der koordinerer det arbejde som 
foregår i de enkelte, arbejds- og projekt-



grupper, ligesom STTS fungerer som bin-
deled mellem forskellige interessenter 
og samarbejdspartnere. 

De enkelte grupper består af en eller 
flere virksomheder eller af en gruppe af 
personer, der arbejder med en specifikt 
projekt. Hver gruppe har en repræsen-
tant i styregruppen. For projektgrupper-
nes vedkommende er de repræsenteret 
af projektlederen og en fagkonsulent for 
det pågældende arbejdsområde.  

Ud over at STTS etablerer opgavespeci-
fikke projekt og arbejdsgrupper, arbejdes 

der også med etablering af en række 
netværk, som har til formål at sikre en så 
bred og nuanceret videns– og erfarings-
base som muligt, således at der kan op-
nås de mest optimale løsninger på de 
forskellige arbejdsområder. 

STTS som talerør og formidler 

En vigtig opgave for STTS er at fungere 
som talerør og formidler for de repræ-
senterede virksomheder over for politi-
kere og myndigheder, både lokal- og 
landspolitisk. 
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