MOBILITET, TRANSPORT OG
INFRASTRUKTUR HOS
REGION NORDJYLLAND

3. Limfjordsforbindelse

Marts 2019
VLAK Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggør investeringsplan
2030 til 112 mia. kr.
Planen var ikke forhandlet med Folketingets øvrige partier.
3. Limfjordsforbindelse over Egholm var med i planen.

Projektet var forventet igangsat i 2024 og anslået gennemført på
ca. 8 år.
Det var en forudsætning, at Aalborg Kommune bidrager med et
kommunalt tilskud fra Aalborg Alliancen på 600 mio. kr. til anlægget.
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3. Limfjordsforbindelse
August/september
• Vejdirektoratet: Ekspertgruppe fastslår, at tunnelen kan holde
mange år endnu.
• Transportminister Benny Engelbrecht: Det ændrer ikke på, at
der er behov for 3. Limfjordsforbindelse
• Regeringen opretter et udvalg for Grøn Omstilling, der skal sikre,
at regeringens politik når de klima- og miljømål, der er sat.
Klimaminister Dan Jørgensen er for bordenden.
• Til miljø- og klimavurdering af Egholmforbindelsen: ”Det samlede
trafikarbejde stiger, men emissionerne falder med Egholmlinjen
som følge af en bedre trafikafvikling på byvejene.” VVM 2011
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NY NORDJYSK STRATEGI FOR
BÆREDYGTIG MOBILITET
Kontaktudvalgets mobilitetsstrategi.
Komiteen vedr. 3. Limfjordsforbindelse

Overtagelse af den regionale togdrift

Kampagner
Bedre udnyttelse af vejene

Ændre adfærd

Færdiggøres i første halvdel af 2020

U D FOR D RINGER PÅ J ER N B A N EN
• Med Banedanmarks mange sporspærringer i 2017 og 2018 pga. indførelsen af det nye
sikkerhedssystem, og forberedelser til hastighedsopgraderingerne syd for Aalborg, har
kunderne knap oplevet en normalsituation indtil nu.
• MEN:
• Omfanget af sporspærringer de næste år overstiger markant normalen – til gene for
passagernerne.
• Det skyldes:

• Etableringen af banestrækningen til Aalborg Lufthavn, med uventede ekstraarbejder omkring
Lindholm station pga. blød bund,
• Hastighedsopgraderinger og elektrificeringsarbejder syd for Aalborg.

R EG IO N N O R D J YLL A ND M ED I IN T ER R EG -A NSØGNING O M B Æ R ED YG T IG
M O B IL IT ET

• 2 cases hvor Region Nordjylland er sammen med Nordjyllands Trafikselskab (NT)
• Unge på ungdomsuddannelse: Her ønsker NT og Regionen at gå i dialog med en
uddannelsesinstitution og de unge her for i fællesskab at finde gode bæredygtige
mobilitetsløsninger.

• Ansatte på sygehus: Ved flytning til NAU vil de ansatte skulle ændre transportadfærd. Gennem
dette projekt ønsker NT og Regionen at gå i dialog med ledelse og medarbejdere omkring
hvordan denne nødvendige ændring i transportadfærd kan vendes til en mulighed for at
pendlingen kan ske mere bæredygtigt.
• Danmark: Hjørring og Aalborg Kommuner, Aalborg Universitet og NT sammen med Region
Nordjylland.

• Sverige: Götene, Varberg og Vara Kommuner, Destination Läckö-Kinnekulle og Chalmers
Tekniska Högskola.

