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5. Analyse af potentielle nye stationer i Aalborg og Frederikshavn
På baggrund af henvendelser fra Aalborg og Frederikshavn Kommuner har konsulenterne COWI og
Urban Creators i samarbejde med Region Nordjylland, Nordjyske Jernbaner og NT gennemført en stationsanalyse for at belyse mulighederne for en ny station hhv. nord for Aalborg og ved Frederikshavn.
Analyserne er en opdatering af analyser gennemført i 2018 og er gennemført med henblik på at få de
nyeste data for bl.a. byudvikling med. Hertil kommer en grundig undersøgelse af de tekniske muligheder, eftersom der siden sidste analyse er kommet afklaring omkring bl.a. signalsystemet. Analyserne
foreligger nu i en foreløbig udgave (vedlagt).
Der er igangsat dialog med både Aalborg og Frederikshavn Kommune, og Regionens Udvalg for Regional Udvikling og Innovation blev orienteret om analyserne den 7. juni 2022. Den endelige stillingtagen
forventes på møde i samme udvalg til august i år.
Analyse af en ny station nord for Aalborg
En ny station nord for Aalborg er analyseret for hhv. Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup. Ønsket er at skabe
en bedre sammenhæng og et tilbud om højklasset kollektiv trafik i en af de tre oplandsbyer. Borgerne
vil således få kort afstand med tog både mod nord og syd og dermed et attraktivt alternativ til bilen.
For Vestbjerg er der desuden et ekstra potentiale for pendlere som følge af nærhed til motorvejen ved
at etablere en park & ride plads i tilknytning til stationen. Analysen vurderer et passagerpotentiale på
100-150 rejser pr. dag for Sulsted og Tylstrup, mens Vestbjergs potentiale er lidt højere med 200-250
rejser pr. dag som følge af park & ride pladsen.
Analyserne viser imidlertid også væsentlige tekniske udfordringer. Det betyder, at det vil være nødvendigt at tilbagerulle en række af de visioner, der med stor succes er gennemført på togområdet, og
som har givet vækst i både antallet af passagerer i togene og længere rejser med tog.
Der er foretaget undersøgelser af nye muligheder ved eksempelvis nye elektriske tog, udvidelse af
strækning med dobbeltspor, forskellige principper for køreplaner, tekniske muligheder, når signalsystemet er færdigt syd mod Lindholm.
Samlet set må følgende konsekvenser imidlertid forventes:








Længere rejsetid
Svært at opretholde halvtimesdrift
Flere skift bl.a. mod Hirtshals og Skagen
Dårligere sammenhæng til anden kollektiv trafik i form af både bus og tog
Mindre effektiv udnyttelse af togmateriel og mandskab
Frafald af eksisterende passagerer
Yderligere pres på jernbanebroen over Limfjorden

Der forventes samlet set et tab af tid for passagererne på 32-62 timer dagligt. Den ekstra rejsetid forventes at betyde et frafald af rejser på ca. 200-250 rejser pr. dag. Hertil kommer en ukendt effekt af
flere skift og dårligere sammenhæng i den kollektive trafik.

Analyse af en ny station ved Frederikshavn
En ny station i Frederikshavn er vurderet i hhv. den vestlige og nordlige del af byen. For begge områder
forventes en vis byudvikling, og en ekstra station vil give sammenhæng til tognettet og kortere rejsetid. For den nordlige mulighed vil en forbindelse videre mod vest og syd være via Frederikshavn Station, hvor det af tekniske grunde er nødvendigt med et ophold, mens en vestlig station vil give en nem
adgang mod Hjørring.
En vestlig station vil kræve et ændre køremønster om aftenen/weekend med deraf følgende længere
rejsetid for de øvrige rejsende, ligesom det vil være nødvendigt at tilpasse NT’s øvrige køreplaner busserne. Sammenholdes den tid, nye passagerer vinder, med den ekstra tid de nuværende passagerer vil
skulle bruge, er det samlede tidstab på ca. 13 timer dagligt.
En nordlig station i Frederikshavn vil kunne indpasses i den nuværende togkøreplan. Der vil dog fortsat
være et tidstab, der overstiger den tid, der vindes for nye passagerer. Tidstabet er således på 35 timer
dagligt.
Det indstilles,
 at orienteringen tages til efterretning.
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Sammenfatning

I en tidligere stationsanalyse fra 2019 var vurderingen, at der bl.a. på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev-Hjørring kunne være mulighed for at realisere én potentiel ny station. Resultatet af stationsanalysen var, at ingen af de
undersøgte stationer vurderedes at have en positiv nettotidseffekt. Undersøgelsen udpegede de stationer, som det ville give bedst mening at arbejde videre
med.
Der er nu gennemført en opdateret vurdering af potentialer og grundlag for åbning af tre mulige nye stationer i hhv. Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup i Aalborg
Kommune. Der er anvendt de samme metoder til opgørelsen af potentialer som i
den tidligere stationsanalyse, idet der dog er taget udgangspunkt i den nyeste
udvikling.
Der er for de tre mulige stationer undersøgt passagerpotentiale, byudviklingsmuligheder, befolkningsprognoser samt muligheder for Park&Ride-anlæg. Endvidere er set på tidsaspektet ved at etablere en ny station, som vil give reduceret
rejsetid for potentielle nye rejsende i de berørte byer, mens eksisterende rejsende vil opleve forlænget rejsetid som følge af et ekstra stop. Dette er belyst både
som rejsetider, nettotidseffekt og ændringer i driftsomkostninger for Nordjyske
Jernbaner i form af øgede driftsomkostninger til hhv. togdrift og drift af stationer. Der er også udarbejdet et groft anlægsoverslag for de nye stationer.
Som i den tidligere stationsanalyse er konklusionen, at ingen af de tre mulige
stationer vil kunne give en positiv nettotidseffekt. Der er i Tabel 7 lavet en opgørelse, som kan anvendes til sammenligning af fordele og ulemper ved de tre stationer. Endvidere er i Tabel 8 opgjort talværdier for de forskellige undersøgte
parametre på basis af transportøkonomiske enhedspriser.
Udover potentialerne for de enkelte stationer er de togtekniske forhold og konsekvenserne ved at etablere en ekstra station blevet undersøgt. Vilkårene for
togdrift på en enkeltsporet banestrækning gør, at det ikke vil være muligt at
etablere et ekstra stop mellem Aalborg og Brønderslev-Hjørring uden at det i givet fald vil få meget store uheldige konsekvenser i forhold til serviceniveauet og
effektiviteten i den nuværende togdrift på hele det nordjyske banenet.
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'Prisen' for et ekstra togstop på den enkeltsporede banestrækning vil således
være, at det ikke vil være muligt at opretholde eksisterende effektive køreplansystem med optimal udnyttelse af de indsatte ressourcer.
Den nuværende køreplan med en fast frekvens på ½-timesdrift og forbindelse
videre til de øvrige togstrækninger mod Hirtshals, og Frederikshavn-Skagen vil
blive ændret til en mindre effektiv plan med skæve frekvenser, flere omstigninger og længere ventetider. Dette gælder uanset om det ekstra stop etableres i
Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup. Samtidig vil det heller ikke være muligt at opretholde de eksisterende knudepunkter med gode korrespondancer mellem busser og tog.
Det vil naturligvis være op til en politisk afgørelse, hvor vidt man vil prioritere at
etablere et nyt stop, som kan være til gavn for lokalsamfundet i stationens
opland, eller om man vil prioritere opretholdelse af fordelene i det eksisterende
system.

C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\826f3e25-c170-440f-95dc-33395daac989\ab98f45b-57a8-4561-a142-c1a836b25e96.docx

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5A, Opdateret vurdering af potentielle nye stationer - Aalborg 1.0.docx
OPDATERET VURDERING AF POTENTIELLE NYE STATIONER

2

9

Baggrund

Med henblik på at kunne vurdere muligheder og potentialer for såvel eksisterende som potentielle nye stationer har Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab ønsket udført en stationsanalyse for de nordjyske banestrækninger.
Analysen består af tre dele, som afrapporteres særskilt:

›

En opdateret vurdering af grundlaget for tre mulige nye stationer i Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup i Aalborg Kommune,

›

En tilsvarende vurdering af to mulige nye stationer i Frederikshavn Kommune, samt

›

En analyse af eksisterende stationer på Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

Nærværende delrapport udgør en opdateret vurdering af tre mulige stationer i
Aalborg Kommune.

2.1

Tidligere undersøgelse af potentialer

Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner overtog i
august 2017 ansvaret for den regionale togtrafik på strækningen mellem Skørping og Frederikshavn fra DSB. På baggrund heraf blev der i februar 2019 gennemført en vurdering af potentialerne ved åbning af i alt ti nye stationer langs
det nordjyske banenet.
Det var vurderingen, at der bl.a. på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev-Hjørring kunne være mulighed for at realisere én potentiel ny station. I gennemgangen af mulige nye stationer blev herunder undersøgt potentialerne for at
åbne en station i Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup i Aalborg Kommune.
Det blev dog anført, at det ikke længere ville være muligt at indlægge stop ved
en ekstra station på strækningen med den dengang kommende køreplan (K20),
som i dag (2022) er den gældende køreplan.
I den forbindelse blev peget på, at etablering af dobbeltspor på en strækning
nord for Lindholm måske igen kunne give mulighed for at realisere en ny station
på strækningen. Dette scenarie blev ikke yderligere undersøgt.
Resultatet af undersøgelsen af potentialer for nye stationer fra 2019 var, at ingen af de undersøgte stationer vurderedes at have en positiv nettotidseffekt.
Undersøgelsen udpegede de stationer, som det ville give bedst mening at arbejde videre med, idet de havde forholdsvist størst passagerpotentiale og rejsetidsgevinster for de berørte, samt færrest gener for oversiddende passagerer.
På strækningen Aalborg-Brønderslev-Hjørring var Vestbjerg udpeget som den af
de undersøgte nye stationer, der havde det største potentiale. Det skyldtes udpegningen af Vestbjerg som vækstby med en positiv befolkningsprognose, og at
byen havde et særligt potentiale i forhold til afstand og samspil med Aalborg.
Det blev påpeget, at etablering af en ny station i Vestbjerg i givet fald ville for-
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udsætte et effektivt P&R-anlæg samtidig med at byudvikling skulle prioriteres i
stationsoplandet.

2.2

Metode

I såvel den tidligere gennemførte undersøgelse af potentialerne ved åbning af
nye stationer som i denne opdaterede undersøgelse for Vestbjerg, Sulsted og
Tylstrup er der for hver af de undersøgte nye stationer taget udgangspunkt i
analyser af oplande og mulige byudviklingsområder. I den forbindelse har Aalborg Kommune bidraget med det nyest opdaterede grundlag.
Oplande

I analysen er set på oplandet indenfor 400 meter, 600 meter og 2.000 meter i
forhold til stationen, hvor der er opgjort indbyggere og arbejdspladser opdelt på
100x100 meter zoner samt uddannelsesinstitutioner. Oplandet er justeret, så
evt. overlap mellem en ny station og eksisterende stationer er fjernet, så de ikke regnes med to gange.

Arbejdspladser

Analysen af opland for antal arbejdspladser er baseret på data fra CVR-registeret. Generelt viser CVR-data et noget lavere niveau end den opgørelse af antal
arbejdspladser, som Danmarks Statistik udarbejder.
De anvendte CVR-data i de to stationsundersøgelser er også forskellige, idet
virksomheder under 7 medarbejdere ikke er medtaget i data anvendt i nærværende undersøgelse. Ved en sammenligning af de to stationsanalyser forekommer der derfor et ikke reelt fald i arbejdspladser. Desværre har det ikke været
muligt, at få bedre og mere sammenlignelige data til rådighed.
De anvendte CVR-data viser dog under alle omstændigheder tilstedeværelsen og
placeringen af større virksomheder, hvor der er et reelt passagerpotentiale i forhold til en evt. ny station. Betydningen af denne usikkerhed omkring data elimineres i nogen grad, da passagerpotentialet baseres på eksisterende stationer
med et tilsvarende opland (eller karakteristika). Oplandet for antal arbejdspladser anvendes kun til at finde referencestationer, som passagerpotentialet vurderes ud fra.

Uddannelses

Antallet af uddannelsesinstitutioner inden for oplandet rummer både folkeskoler,

institutioner

efterskoler, højskoler, friskoler, specialskoler, almengymnasiale uddannelser, erhvervsrettede uddannelser, videregående uddannelser og voksenuddannelsesinstitutioner. Institutionerne kan være både kommunale, regionale, statslige og
private institutioner. Der er alene opgjort, hvor uddannelsesinstitutionerne er
placeret, og ikke hvor mange elever og studerende, der er tilknyttet. Dermed fokuserer screeningen på, hvor vidt der findes uddannelsesinstitutioner inden for
oplandet til de forskellige stop.

Passagerpotentiale

Passagerpotentialet for hver af de potentielle stationer er vurderet ud fra en
sammenligning med eksisterende stationer på det nordjyske banenet, hvor
oplandsdata minder om hver af de undersøgte potentielle stationer i forhold til
indbyggere, arbejdspladser og/eller uddannelsesinstitutioner.

C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\826f3e25-c170-440f-95dc-33395daac989\ab98f45b-57a8-4561-a142-c1a836b25e96.docx

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5A, Opdateret vurdering af potentielle nye stationer - Aalborg 1.0.docx
OPDATERET VURDERING AF POTENTIELLE NYE STATIONER

11

Dette er sammenholdt med karakteristika for hver station, således at der er et
match mellem funktionen af de sammenlignede stationer og den undersøgte.
Endvidere er passagerpotentialet set i forhold til om den forventede byudvikling
og befolkningsprognosen for hvert opland. Passagertal på stationsniveau består
af data fra Nordjyske Jernbaner.
Da den tidligere stationsanalyse blev gennemført, udførte DSB endnu en del af
togdriften i Nordjylland, hvorfor de samlede passagerdata pr. station i et vist
omfang var estimeret. Passagerdata i nærværende undersøgelse stammer fra
Nordjyske Jernbaner og er mere sammenlignelige på stationsniveau. På baggrund af bedre passagerdata sammenlignes potentielle stationer i nærværende
undersøgelse i nogle tilfælde med andre eksisterende stationer end i den tidligere undersøgelse.
Rejsetidsvurdering

Der er foretaget en vurdering af dagens rejsetider med kollektiv trafik mellem
hver potentiel station og tre udvalgte knudepunkter langs det nordjyske banenet
(Aalborg, Hjørring og Frederikshavn). Dette er gjort ved brug af opslag på Rejseplanen, hvor der er set på, hvordan rejsetiden over en hverdag ser ud i begge
retninger.
Til vurdering af rejsetider med en ny station er køretiden opgjort ved hjælp af
opslag på rejseplanen for den nuværende trafik, hvor der er beregnet et gennemsnit for de mest attraktive rejseforbindelser i begge retninger. Køreplanen er
således brugt til at opgøre potentielle rejsetider til de tre udvalgte knudepunkter.

Nettotidseffekt

Nettotidseffekten er opgjort på baggrund af hhv. beregnet tidsgevinst og
tidstab. Tidsgevinsten ligger i at man i det nye stationsopland kan tage toget,
frem for at skulle med anden kollektiv trafik frem til destinationen. Tidsgevinsten
er opgjort ved hjælp af ovennævnte rejseplanopslag og sammenholdt med forventet rejsetid med tog fra den nye station.
Tidstabet findes blandt de oversiddende passagerer, der sidder i toget ved den
nye station og oplever en forlængelse af deres rejsetid på grund af togets ekstra
stop.
Forskellen i tidsgevinsten og -tabet udgør det samlede nettotidstab eller nettotidsgevinst, hvor nettoværdien omsættes til monetære enheder ved hjælp af
transportøkonomiske enhedspriser1.
Med de transportøkonomiske enhedspriser er værdien for tidsgevinst estimeret
til 118 kr./time, mens værdien for tidstab er estimeret til 355 kr./time. I modellen er værdien af tidstabet således det tredobbelte af tidsgevinsten, hvilket skyldes, at et tidstab (forsinkelse) blandt de nuværende passagerer er forudsat at
være til større gene end tidsgevinsten for de nye passagerer. Antal oversiddende
passagerer er baseret på snittal fra Nordjyske Jernbaner.

1

Transportøkonomiske enhedspriser 2020. Kilde: Transportøkonomiske Enheds-

priser - Center for Transport Analytics (dtu.dk)
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Driftsomkostning

Driftsomkostningerne er opgjort ud fra passagerindtægter fra de passagerer,
som den nye station forventes at generere, fratrukket skøn for overførte passagerer fra regionalbusser. Der indgår endvidere skønnede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved en ekstra station.
Der er regnet på en passagereffekt for de oversiddende passagerer i toget ved
en forøget rejsetid som følge af et ekstra stop. Passagereffekten er beregnet ud
fra en køretidselasticitet, der erfaringsmæssigt viser at 10 % øget rejsetid betyder et passagertab på 5 %. Disse effekter er beregnet ud fra hvor mange der
sidder i et snit ved de nye stationer, og tager hensyn til rejserelationerne - ikke
kun er mellem de to stationer, der ligger på hver side af den nye station, men
en grov vurdering af hvor langt de rejser og dermed hvad den reelle relative rejsetidsforskel vil være.
Hertil kommer at en ændret køreplan som følge af et nyt stop kan betyde at køreplanen vil medføre en skæv frekvens eller nye omstigninger, hvilket også kan
have en passagermæssig konsekvens. Disse er dog ikke medtaget i ovenstående
estimater, da det ikke vides hvordan en evt. ny køreplan som følge af et nyt
stop vil se ud.
Endelig er beregnet en meromkostning til togdrift. Denne beregnes på baggrund
af den ekstra køreplantid på 4 minutter pr. tur, som følger af et ekstra stoppested. Omkostningen ved denne ekstra køreplantid er udregnet ud fra den gennemsnitlige køreplantimepris på 3.793 kr./køreplantime, som gælder for hele
Nordjyske Jernbaners kørsel i 2021.
Forskellen i passagerindtægter, meromkostningerne til togdrift samt drifts- og
vedligeholdelsesudgifter ved en ekstra station udgør den forventede nettodriftsomkostning ved etablering af den nye station. Der er regnet med en passagerindtægt på 28,17 kr. pr. passager for såvel nye passagerer som frafaldne
passagerer. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er skønnet til ca. 0,4 mio.
kr. om året for et trinbræt inkl. afskrivning af anlægget.

Anlægsoverslag

Anlægsoverslaget for potentielle nye stationer er baseret på grove estimater,
hvor der ikke er taget hensyn til lokale forhold som terræn, jordbund og eksisterende ledninger. Overslaget omhandler udelukkende anlægsomkostningerne til
stationen, hvorfor anlægsomkostninger til eventuelle tilslutningsanlæg (veje, stier, mv.) kommer derudover.
De potentielle nye stationer forudsættes etableret som trinbræt for enkeltspor
uden yderligere faciliteter som perronbro, elevatorer, stationsbygning, krydsningsspor, mv.
Det vurderes at et trinbræt med 120 meter perron på en enkeltsporet strækning
kan etableres for 15-20 mio. kr., mens prisen for en dobbeltsporet strækning,
hvor der er flere perroner, ligger i størrelsesordenen 30-50 mio. kr.
Park-&-ride anlæg er prissat ud fra et groft prisestimat på 25-30.000 kr. per
parkeringsplads inkl. belægning og belysning men ekskl. eventuelle tilslutningsanlæg som veje og stier.
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Hver station er vurderet ud fra en række parametre – hvoraf nogle (oplandsanalyse, befolkningsprognose, rejsetidsændring som følge af ny station og passagerpotentiale) er vurderet på en skala fra 0 til 3 plusser (+++), mens de øvrige
parametre (nettotidseffekt, nettodriftsøkonomi, anlægsøkonomi og påvirkning af
køreplan) er vurderet på en skala fra 0 til 3 minusser (÷÷÷), da dette er en vurdering af graden af omkostninger. De enkelte parametre kan vægtes forskelligt,
hvorfor der ikke kan sammenlignes direkte mellem stationerne.
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3

Park and ride

Landstrafikmodellens fremskrivning af trafikken viser, at der i perioden 20152030 forventes 47 % mere personbiltrafik i de 4 største byer i Danmark, hvilket
gør at tiden, hvor der opleves trængsel, forventes at stige med 149 % i samme
periode. Biltrafikken mellem centrum og forstæderne samt internt i forstæderne
til de 4 største byer forventes at stige med hhv. 29 % og 16 %, mens trængslen
forventes at stige hhv. 101 % og 65 %. Det indikerer, at de største byer frem
mod 2030 kommer til at opleve en markant stigende trængsel som følge af mere
personbiltrafik. Dette er konklusioner som Ekspertgruppen – Mobilitet for fremtiden nåede frem til i deres arbejde med mulige fremtidsperspektiver for mobiliteten og transportsystemet som konsekvens af den igangværende teknologiske
transformation.

Figur 1

Trafikarbejdet og trængslen fra 2015-2030 stiger markant i de 4 største
byer. Kilde: Transportministeriet, Ekspertgruppen – Mobilitet for fremtiden,
2018

Analysen viser, at trængslen vil vokse der, hvor der i forvejen er trængsel, hvormed der vil opleves markant større trængsel i fremtiden.
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Udviklingen i trængslen fra 2015-2030 stiger i Aalborg på en del veje. Kilde: Transportministeriet, Ekspertgruppen – Mobilitet for fremtiden, 2018.

Der er i analysen peget på hvilke strækninger, der især vil opleve stigende
trængsel. I Aalborg er det de fleste centrale strækninger, men også langs motorvejen fra Bouet til Svenstrup syd opleves der faldende rejsehastighed og øget
trængsel.
Denne udvikling i trafikken kan tale for, at den kollektive trafik på sigt vil blive
mere og mere konkurrencedygtig rent tidsmæssigt i relationer i og omkring Aalborg, og dermed kan man forestille sig, at Park & Ride-muligheder også vil blive
mere attraktive. Det er her vigtigt at slå på muligheden for at undgå køkørsel og
parkeringssøgetid samt det element at rejsetiden kan bruges til anden end at føre bilen (f.eks. arbejde, e-mail, e-handle eller læse), frem for at sidde i kø.
I den forbindelse er det værd at overveje, hvilke elementer eller faciliteter der
skal til for at gøre et P&R-anlæg attraktivt ud over den rejsetidsreduktion, som
er mulig. Det kan handle om tilgængelighed, men også faciliteter som venterum,
toilet, kiosk eller indkøb samt belysning og overvågning. Men også markedsføring af de nye muligheder, bl.a. ved skiltning på motorvejen, hvor P&R-muligheden synliggøres samt hvor det er muligt at se rejsetid med hhv. bil og toget til
centrum. Det er i dag ikke muligt at skilte med P&R på motorvejen.
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Potentielle undersøgte nye stationer

De tre undersøgte nye stationer i Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup er vurderet ift.
passagerpotentiale med den i afsnit 2.2 beskrevne metode. Der er således opgjort følgende karakteristika: Placering, kommuneplanrammer, opland i form af
indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, befolkningsprognose og
rejsetid.
De er sammenlignet med stationer på det nordjyske banenet med sammenlignelignelige karakteristika, som kan anvendes til vurdering af passagerpotentiale.
Herudover estimeres tidseffekt, driftsomkostninger og anlægsøkonomi.

4.1

Vestbjerg

En ny station ved Vestbjerg kan især motiveres ud fra nærheden til motorvejen
samt et opland med en del indbyggere. Der er gode muligheder for at pendlere
kan stille bilen ved Vestbjerg, inden køen på motorvejen begynder, og tage toget resten af vejen ind til Aalborg. Denne station er derfor primært tænkt som et
knudepunkt, hvor pendlere skifter transportmiddel til og fra Aalborg. På nuværende tidspunkt er der etableret en pendlerplads til samkørsel blandt bilisterne.
Det vil være muligt at udvide og opgradere denne plads til et Park&Ride anlæg i
sammenhæng med en ny station.
På Figur 3 ses placeringen af en ny station ved Vestbjerg, samt placeringen af
motorvejen og jernbanen i forhold til hinanden. Den korte afstand mellem motorvejen og jernbanen er optimal i forhold til at fremme skiftet mellem to transportmidler.
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Placering af ny station ved Vestbjerg

Samtidig ses dog også, at der med en placering i den nordvestligste yderkant af
Vestbjerg by fra store dele af byen vil være en vis afstand til stationen.
Vestbjerg er beliggende øst for både motorvejen og jernbanen, og udgøres primært af boliger. Oplandet inden for 400 og 600 m består udelukkende af boliger
samt offentlig service. Store dele af byen er indeholdt i et opland på 2 km. fra
stationen. Inden for dette opland findes yderligere erhverv, rekreative områder,
et centerområde og naturområder.
En ny station kan gøre det attraktivt for Aalborg Kommune fortsat at udvikle Vestbjerg-området, dog især indenfor det umiddelbare opland til en potentiel ny
station. På Figur 4 fremgår nuværende kommuneplanrammer for Vestbjerg.
Oplande på hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km er angivet med cirkelslag.
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Figur 4

Kommuneplanrammer ved Vestbjerg

Det forventes, at Vestbjerg stadig er i udvikling og vil vokse længere mod øst. I
forhold til potentialet for en ny station vil dette dog være i 'den forkerte retning',
fordi det i givet fald kommer til at ligge relativt langt fra stationen.
Der kan potentielt byudvikles i den sydvestlige del af Vestbjerg. Området kommer dog til at ligge tæt på både motorvej og jernbane, hvilket kan give risiko for
støjgener. Samtidig ligger området lavt, hvilket kan give problemer i forhold at
etablere bygninger og veje. Der kan være potentiale for at udvikle byen mod
nord. På nuværende tidspunkt er der et bolig- og erhvervsområde samt rekreativt område i den nordlige del af Vestbjerg, hvor en fortsat byudvikling mellem
boligområdet og banen er mulig. Også dette område vil dog ligge relativt tæt på
motorvejen.
I Tabel 1 er antallet af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
stationens opland vist. Der er herunder en folkeskole i oplandet, hvor en del elever anvender toget til transport i nærområdet, mens en folkeskole normalt ikke
medfører passager over længere afstande.

Tabel 1 Opland i form af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner indenfor
hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km.
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Heraf ses, at Vestbjerg primært består af boliger og få erhvervsområder. På Figur 5 kan også ses, at byen er udviklet især med tyngden mod øst – både i forhold til indbyggere og arbejdspladser. Denne udvikling forventes at fortsætte i
de kommende år.

Figur 5

Lokalisering af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
Vestbjerg

Befolkningsudvikling

Vestbjerg blev i Aalborg Kommunes planstrategi fra 2016 udpeget som én af i
alt 11 vækstbyer i oplandet med et særligt potentiale i forhold til afstand og
samspil med Aalborg. Det blev i den forbindelse vurderet, at der ville være potentiale for at etablere ca. 200 nye boliger i Vestbjerg.
Nyeste befolkningsprognose for årene frem til 2031 fremgår af Figur 6. Her forventes en relativt lav befolkningsvækst i Vestbjerg. Ovennævnte potentiale forventes således ikke indfriet i de kommende år.

Figur 6

Befolkningsprognose for Vestbjerg i perioden 2021-2031
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Rejsetid

Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Vestbjerg og Aalborg Busterminal er i dag
mindst 27 og op til 33 minutter i spidstimen med busrute 42/72. Den tilsvarende
rejsetid med bil er omkring 14-22 min. Med en ny station i Vestbjerg ville rejsetiden med tog mellem Vestbjerg og Aalborg st. være omkring 12 min. Dermed
vil toget være konkurrencedygtigt med bilen og markant hurtigere end dagens
busbetjening.
På den baggrund vurderes passagerpotentialet både at komme fra den eksisterende kollektive trafik og nuværende bilister. Det vurderes, at en ny station vil
reducere passagertallet på busrute 42/72, idet Vestbjerg udgør en del af passagerundlaget for busruten. Men da denne også betjener den østlige del af Vestbjerg, Tylstrup, Sulsted og Nørresundby, vurderes en ny station i Vestbjerg ikke i
sig selv at medføre en nedlæggelse af rute 42/72, men der kan blive behov for
en reduktion af bussernes kørselsomfang.
Der er herunder en folkeskole i oplandet, hvor en del elever anvender toget til
transport i nærområdet, mens en folkeskole normalt ikke medfører passagerer
over længere afstande.
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Rejsetider mellem Vestbjerg og hhv. Aalborg, Hjørring og Frederikshavn
med bil eller kollektiv trafik i dag hhv. ved etablering af ny station i Vestbjerg.

Rejsetiderne vil også blive reduceret markant for rejser mellem Vestbjerg og
Hjørring eller Frederikshavn. En ny station i Vestbjerg vil således medføre store
rejsetidsgevinster for rejsende med kollektiv trafik i de største rejserelationer.

C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\826f3e25-c170-440f-95dc-33395daac989\ab98f45b-57a8-4561-a142-c1a836b25e96.docx

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5A, Opdateret vurdering af potentielle nye stationer - Aalborg 1.0.docx
22

OPDATERET VURDERING AF POTENTIELLE NYE STATIONER

Sammenligneligt

Eksisterende stationer på det nordjyske banenet med et sammenligneligt opland

opland

inden for hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km er vist nedenfor.

Passagerpotentiale

En potentiel ny station ved Vestbjerg har især fælles karakteristika med de eksisterende stationer Kvissel, Tornby, Vellingshøj, Herregårdsparken og Emmersbæk. Disse stationer vurderes som sammenligningsstationer, da de har lignende
opland og flere af dem er er 'forstadsstationer' eller stationer i selvstændige
mindre bysamfund tæt på større byer.
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Passagertal ved sammenlignelige stationer i forhold til Vestbjerg

Det indgår i vurderingen at Vestbjerg med en beliggenhed relativt tæt på Aalborg har et godt potentiale som bosætningsby for folk, der arbejder i Aalborg.
Vestbjerg er således en af de byer, hvor der på sigt kan være vækst i byudviklingen. Et Park&Ride-anlæg kan medvirke til at fremme passagertallet på grund
af den stigende trængsel ind mod Aalborg.
Idet der er indregnet et øget passagertal som følge af et forudsat Park&Ride-anlæg er vurderingen samlet set, at der på sigt kan være et passagerpotentiale i
størrelsesordenen 200-250 daglige passagerer i Vestbjerg.
Dette vil dog afhænge af hvordan og hvor byudviklingen i Vestbjerg sker, hvilken type boliger der lokaliseres stationsnært, og hvordan der arbejdes med at
øge tilgængeligheden til en ny station vha. stisystemer med videre. Endvidere
har det betydning, hvordan trængselssituationen ind mod Aalborg udvikler sig,
og hvordan denne kan blive påvirket af en 3. Limfjordsforbindelse. Også effektiviteten og attraktiviteten af et P&R-anlæg i form af tilgængelighed, synlighed,
tid og evt. pris vil have betydning.
Tidseffekt

Tidseffekten ved at etablere en station i Vestbjerg baseres på en tidsbesparelse
på ca. 21 min. per passager, svarende til omkring 5.300 sparede minutter per
hverdag. Dette er gevinsten i forhold til at skulle med bus til Aalborg. Værdien af
tidsgevinsten er beregnet til 3,1 mio. kr. pr. år.
Tidstabet for de oversiddende passagerer, som nu skal bruge ekstra tid på et
stop i Vestbjerg, er opgjort til omkring 7.200 minutter per hverdag. Værdien af
tidstabet er beregnet til 12,8 mio. kr. pr. år (ved 2 minutter pr. passager).
Det samlede nettotidstab er estimeret til omkring 1.900 min. eller ca. 32 timer
dagligt. Værdien af dette nettotidstab er beregnet til et nettotab på 9,7 mio. kr.
årligt jf. de transportøkonomiske enhedspriser.

Driftsomkostning

Der er groft estimeret en årlig indtægt på omkring 2,2 mio. kr., mens det skønsmæssigt vurderes at busrute 42/72 vil opleve et indtægtstab på omkring 0,7
mio. kr. som følge af overførte passagerer til toget. På udgiftssiden øges kørselsomfanget med 4 minutter ekstra pr. tur svarende til ca. 1.130 køreplantimer
årligt, og det medfører en meromkostning til togdrift på omkring 4,3 mio. kr. årligt.
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Hertil kommer skønnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for et
trinbræt på 0,4 mio. kr. Der skønnes et årligt indtægtstab som følge af færre
passagerer på grund af øget køretid på 2,0 mio. kr. Det fører til en groft opgjort
samlet nettoudgift på 5,2 mio. kr. om året.
Det gennemsnitlige skattefinansierede tilskud pr. passager i den regionale togdrift i Nordjylland er 30,89 kr. (2019 før Corona), idet nettodriftsomkostningen
er 47,9 mio. kr. og passagertallet er 1,55 mio. passagerer. Den tilsvarende 'pris'
for hver ny passager i Vestbjerg vil være 77,04 kr., beregnet på baggrund af
nævnte nettoudgift på 5,2 mio. kr. årligt og 200-250 potentielle passagerer på
hverdage.
Anlægsoverslag

Anlægsoverslaget for et nyt trinbræt på en enkeltsporet strækning ligger i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. Dette dækker over et trinbræt uden faciliteter udover selve perronanlægget. Hertil kommer omkostninger til tilslutningsanlæg
med forbindelse til stationen.
Hertil kommer anlægsomkostninger til etablering af Park&Ride-anlæg. Det vurderes at anlægget skal have omkring 50-100 p-pladser. Anlægsudgiften hertil
ekskl. tilslutningsanlæg skønnes til 1,3-3,0 mio. kr.

Køreplantekniske

Etableringen af en ekstra station på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev

konsekvenser

- herunder i Vestbjerg - vil medføre en række køreplantekniske konsekvenser.
Indenfor den eksisterende infrastruktur, de nuværende køreplanafhængigheder,
-prioriteter og -frekvenser vurderes det ikke muligt at etablere en ekstra station
i Vestbjerg. Dette uddybes nærmere i afsnit 6.

4.2

Sulsted

En ny station ved Sulsted kan begrundes i indbyggertallet i oplandet. Ved Sulsted er etableret et krydsningsspor. Dette kunne bruges som argumentation for,
at hvis togene alligevel standser ved Sulsted for at kunne krydse hinanden, så
kan standsningstiden lige så godt udnyttes til på-/afstigning af passagerer.
Med den eksisterende køreplan anvendes muligheden for togkrydsning ved Sulsted imidlertid ikke under ½-timedriften på hverdage i dagtimerne, men alene
under 1/1-timedriften aften/weekend. Medmindre nuværende køreplanstruktur
ændres, vil konsekvensen af en ny station ved Sulsted derfor betyde øget køretid på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev.
Der er ikke etableret tilslutningsanlæg til motorvejen ved Sulsted, hvorfor en ny
station ved Sulsted ikke vil have potentiale som et knudepunkt med Park&Rideanlæg for pendlere på motorvejen, som kunne parkere bilen og tage toget videre mod Aalborg.
På Figur 8 ses placeringen af en ny station ved Sulsted.
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Placering af ny station ved Sulsted

En ny station kan gøre det attraktivt på sigt at udvikle Sulsted primært i områder nær stationen. På Figur 9 fremgår kommuneplanrammerne for Sulsted området. Oplande på hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km er angivet med cirkelslag.

Figur 9

Kommuneplanrammer ved Sulsted

Sulsted er udviklet øst for såvel jernbane som motorvej. Byen består af to bydele, hhv. 'Sulsted Stationsby' nærmest banen i nordvest og 'Gammel Sulsted'
nærmest landevejen i sydøst.
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En ny station vil blive placeret i den nordvestlige bydel. Oplandet inden for 400
meter og 600 meter består af rene boligområder, områder med boliger og erhverv samt rekreative områder. Betragtes oplandet på 2 km dækkes hele Sulsted by.
Det forventes ikke, at der sker betydelig vækst i antallet af indbyggere i Sulsted.
Etablering af en station vil dog kunne medvirke til en vis udvikling af byen. Mellem de to bydele ligger der et område, der ville kunne udvikles yderligere. En
station er blevet efterspurgt i Sulsted, hvorfor byen vil kunne rumme et vist potentiale.
I Tabel 3 er antallet af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
stationens opland vist. Der er herunder en folkeskole i oplandet, hvor en del elever anvender toget til transport i nærområdet, mens en folkeskole normalt ikke
medfører passager over længere afstande.

Tabel 3

Opland i form af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
indenfor hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km.

Sulsted har væsentligt flere indbyggere end arbejdspladser. Det formodes, at
der er en del indbyggere, der pendler til og fra Aalborg, hvilket øger grundlaget
for en station i byen.
På Figur 10 ses indbyggere og arbejdspladser, som tydeligt er fordelt over de to
adskilte bydele. Hvis området mellem de to bydele blev udviklet, kunne det
medvirke til en mere sammenhængende by, og at afstanden mellem den sydlige
bydel og en ny station ville føles mindre.

Figur 10

Lokalisering af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
Sulsted
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I nyeste befolkningsprognose for de kommende 10 år forventes ingen befolkningsvækst i Sulsted.

Figur 11

Rejsetid

Befolkningsprognose for Sulsted i perioden 2021-2031

Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Sulsted og Aalborg Busterminal er i dag
mindst 33 og op til 37 minutter i spidstimen med busrute 42/72. Den tilsvarende
rejsetid med bil er omkring 20-26 min. Med en ny station i Sulsted ville rejsetiden med tog mellem Sulsted og Aalborg st. være omkring 14 min. Dermed vil
toget være konkurrencedygtigt med bilen og markant hurtige end dagens busbetjening.
På den baggrund vurderes passagerpotentialet både at komme fra den eksisterende kollektive trafik og bilister. Det vurderes, at en ny station vil reducere
passagertallet på busrute 42/72, idet Sulsted udgør en del af passagerundlaget
for busruten. Men da denne også betjener Vestbjerg, Tylstrup, og Nørresundby,
vurderes en ny station i Sulsted ikke i sig selv at medføre nedlæggelse af rute
42/72. Der kunne dog være belæg for en reduktion af bussens nuværende kørselsomfang.
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Figur 12

Rejsetider mellem Sulsted og hhv. Aalborg, Hjørring og Frederikshavn med
bil eller kollektiv trafik i dag hhv. ved etablering af ny station i Sulsted.

Rejsetiderne vil også blive reduceret markant for rejser mellem Sulsted og Hjørring eller Frederikshavn. En ny station i Sulsted vil således medføre store rejsetidsgevinster for rejsende med kollektiv trafik i de største rejserelationer.
Sammenligneligt

Eksisterende stationer på det nordjyske banenet med et sammenligneligt opland

opland

inden for hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km er vist nedenfor.

C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\826f3e25-c170-440f-95dc-33395daac989\ab98f45b-57a8-4561-a142-c1a836b25e96.docx

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5A, Opdateret vurdering af potentielle nye stationer - Aalborg 1.0.docx
OPDATERET VURDERING AF POTENTIELLE NYE STATIONER

Passagerpotentiale

29

En potentiel station ved Sulsted har fælles karakteristika med de eksisterende
stationer ved f.eks. Ålbæk, Herregårdsparken, Jerup, Teglgårdsvej og Tornby,
baseret på deres oplande.

Tabel 4

Passagertal ved sammenlignelige stationer i forhold til Sulsted

Da der ikke forventes befolkningsvækst de kommende 10 år, og da en station
ikke vil have potentiale som knudepunkt, vurderes en potentiel station ved Sulsted på baggrund af sammenlignelige stationer maksimalt at have potentiale til
kunne tiltrække omkring 100-150 passagerer på en hverdag.
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Tidseffekt

Tidseffekten ved at etablere en station i Sulsted baseres på en tidsbesparelse på
23 minutter per passager, svarende til omkring 3.500 sparede minutter per
hverdag. Dette er gevinsten ved ikke at skulle med bus til Aalborg. Værdien af
tidsgevinsten er beregnet til 2,1 mio. kr. pr. år.
Tidstabet for de oversiddende passagerer, som nu skal bruge tid på et ekstra
stop i Sulsted, er opgjort til omkring 7.200 minutter per hverdag. Værdien af
tidstabet er beregnet til 12,8 mio. kr. pr. år (ved 2 minutter pr. passager).
Det samlede nettotidstab er estimeret til omkring 3.700 minutter eller 62 timer
dagligt. Værdien af dette nettotidstab er beregnet til et nettotab på 10,7 mio. kr.
årligt.

Driftsomkostning

Der er groft estimeret en årlig indtægt på omkring 1,3 mio. kr., mens det skønsmæssigt vurderes at busrute 42/72 vil opleve et indtægtstab på omkring 0,6
mio. kr. som følge af overførte passagerer til toget. På udgiftssiden øges kørselsomfanget til det ekstra togstop med 4 minutter ekstra pr. tur (dog kun på
hverdage i dagtimerne, idet togene i dag holder stille for krydsning i Sulsted aften/weekend). Dette svarer til ca. 617 køreplantimer årligt, og medfører en
meromkostning til togdrift på omkring 2,3 mio. kr. årligt.
Hertil kommer skønnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for en
krydsningsstation på 0,8 mio. kr. Der skønnes et årligt indtægtstab som følge af
færre passagerer på grund af øget køretid på 2,0 mio. kr. Det fører til en groft
opgjort samlet nettoudgift på 4,4 mio. kr. om året.
Det gennemsnitlige skattefinansierede tilskud pr. passager i den regionale togdrift i Nordjylland er 30,89 kr. (2019 før Corona), idet nettodriftsomkostningen
er 47,9 mio. kr. og passagertallet er 1,55 mio. passagerer. Den tilsvarende 'pris'
for hver ny passager i Sulsted vil være 117,33 kr., beregnet på baggrund af
nævnte nettoudgift på 4,4 mio. kr. årligt og 100-150 potentielle passagerer på
hverdage.

Anlægsoverslag

Anlægsoverslaget for en ny station på en dobbeltsporet strækning (der er krydsningsspor i Sulsted) ligger i størrelsesordenen 30-50 mio. kr. Prisoverslaget
dækker over en station med bl.a. perronanlæg, ventefaciliteter, men uden perronbro med elevatorer. Hertil kommer omkostninger til tilslutningsanlæg til stationen.

Køreplantekniske

Etableringen af en ekstra station på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev

konsekvenser

- herunder i Sulsted - vil medføre en række køreplantekniske konsekvenser. Indenfor den eksisterende infrastruktur, de nuværende køreplanafhængigheder, prioriteter og -frekvenser vurderes det ikke muligt at etablere en ekstra station i
Sulsted. Dette uddybes nærmere i afsnit 6.
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Tylstrup

En ny station ved Tylstrup kan begrundes i indbyggertallet i oplandet. Jernbanen
krydser byen og opdeler byen i to, hvor den østlige del er langt den største. På
Figur 13 ses placeringen af en ny station i Tylstrup.
Der er etableret tilslutningsanlæg til motorvejen nordvest for Tylstrup. Da afstanden mellem tilslutningsanlægget og banen i Tylstrup er cirka 1½ km, er potentialet for en ny station ved Tylstrup som knudepunkt ikke så stort. For pendlere på motorvejen, der vil parkere ved et Park&Ride-anlæg ved stationen og tage toget videre mod Aalborg, vil afstanden kunne føles som unødig omvejskørsel.

Figur 13

Placering af ny station ved Tylstrup

Med størstedelen af Tylstrup by øst for jernbanen og motorvejen beliggende et
stykke mod vest, kan der eventuelt være rum for at udvikle byen vest for jernbanen, nær en ny station.
På Figur 14 fremgår kommuneplanrammerne for Tylstrup. Oplande på hhv. 400
meter, 600 meter og 2 km er angivet med cirkelslag.
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Figur 14

Kommuneplanrammer ved Tylstrup

Oplandet på 400 m og 600 m indeholder boligområder, områder med blandet
bolig og erhverv, områder til offentlige formål samt rekreative områder. På den
vestlige side af jernbanen er det kun områder med blanding af bolig og erhverv.
Betragtes oplandet på 2 km dækkes hele Tylstrup. Derudover er der et erhvervsområde samt et naturområde syd for Tylstrup. Ifølge kommuneplanen for
Tylstrup skulle der i tidsperspektivet 2009-2021 etableres omkring 80 boliger i
det eksisterende boligområde, der ligger i den østlige del af Tylstrup by. Der er
ikke ændret i rammerne for Tylstrup i kommuneplanrevision 2021.
I forhold til en potentiel station samt opland hertil kan der ske udvikling nord for
byen på begge sider af jernbanen. Yderligere ligger der et område sydvest for
Tylstrup, hvor der også er potentiale for byudvikling. Det er dog forholdsvis tæt
på både motorvejen og jernbanen, hvilket kan trække ned i forhold til attraktiviteten af området.
I Tabel 5 er antallet af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
stationens opland vist.

Tabel 5

Opland i form af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
indenfor hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km.

Tylstrup består primært af boliger, hvor en del indbyggerne pendler mod syd til
Aalborg eller nord på til Brønderslev og Hjørring. På Figur 15 ses fordelingen af
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indbyggere og arbejdspladser. På nuværende tidspunkt er der en skæv fordeling, når der ses på både østlig og vestlig side af jernbanen. Evt. byudvikling
mod nord og på den vestlige side af banen vil modvirke dette og samtidig være
medvirkende til at øge oplandet til stationen.

Figur 15

Lokalisering af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
Tylstrup

Befolkningsudvikling

I nyeste befolkningsprognose for de kommende 10 år forventes ingen befolkningsvækst i Tylstrup.

Figur 16

Rejsetid

Befolkningsprognose for Tylstrup i perioden 2021-2031

Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Tylstrup og Aalborg Busterminal er i dag
40-44 minutter med rute 42/72. Den tilsvarende rejsetid med bil er omkring 1828 min. Med en ny station ville rejsetiden mellem Tylstrup og Aalborg st. være
på omkring 16 min. Dermed vil toget være konkurrencedygtigt med bilen og
markant hurtige end dagens busbetjening, og passagerpotentialet vurderes derfor både at komme fra den eksisterende kollektive trafik og bilister.
Det vurderes, at en ny station vil reducere passagertallet på rute 42/72, idet
Tylstrup udgør en del af passagergrundlaget for busruten. Men da denne også
betjener Sulsted, Vestbjerg og Nørresundby, vurderes en ny station i Tylstrup
ikke i sig selv at medføre en nedlæggelse af rute 42/72. Der kunne dog være
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belæg for en reduktion af bussens nuværende kørselsomfang gennem en afkortning af afgange, der i dag ender i Tylstrup.

Figur 17

Rejsetider mellem Tylstrup og hhv. Aalborg, Hjørring og Frederikshavn
med bil eller kollektiv trafik i dag hhv. ved etablering af ny station i Tylstrup.

Rejsetiderne vil også blive reduceret markant for rejser mellem Tylstrup og Hjørring eller Frederikshavn. En ny station i Tylstrup vil således medføre store rejsetidsgevinster for rejsende med kollektiv trafik i de største rejserelationer.
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Sammenligneligt

Eksisterende stationer på det nordjyske banenet med et sammenligneligt opland

opland

inden for hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km er vist nedenfor.

Passagerpotentiale

En potentiel station ved Tylstrup har fælles karakteristika med de eksisterende
stationer ved f.eks. Teglgårdsvej, Tornby, Jerup, Herregårdsparken og Strandby,
der alle har et sammenligneligt opland.
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Tabel 6

Passagertal ved sammenlignelige stationer i forhold til Tylstrup

Der forventes ingen befolkningsvækst i Tylstrup de kommende 10 år. En potentiel station vurderes samlet at have potentiale til kunne tiltrække omkring 100150 passagerer i løbet af en hverdag.
Tidseffekt

Tidseffekten ved at etablere en station i Tylstrup baseres på en tidsbesparelse
på 24 minutter per passager, svarende til omkring 4.200 sparede minutter per
hverdag. Dette er gevinsten ved ikke at skulle med bus til Aalborg. Værdien af
tidsgevinsten er beregnet til 2,5 mio. kr. pr. år.
Tidstabet for de oversiddende passagerer, som nu skal bruge tid på et ekstra
stop i Tylstrup, er opgjort til omkring 7.200 minutter per hverdag. Værdien af
tidstabet er beregnet til 12,8 mio. kr. pr. år (ved 2 minutter pr. passager).
Det samlede nettotidstab er estimeret til omkring 3.000 minutter eller 50 timer
dagligt. Værdien af dette nettotidstab er beregnet til et nettotab på 10,3 mio. kr.
årligt.

Driftsomkostning

Der er groft estimeret en årlig indtægt på omkring 1,3 mio. kr., mens det skønsmæssigt vurderes at busrute 42/72 vil opleve et indtægtstab på omkring 0,5
mio. kr. som følge af overførte passagerer til toget. På udgiftssiden øges kørselsomfanget med 4 minutter ekstra pr. tur svarende til ca. 1.130 køreplantimer
årligt, og det medfører en meromkostning til togdrift på omkring 4,3 mio. kr. årligt.
Hertil kommer skønnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for et
trinbræt på 0,4 mio. kr. Der skønnes et årligt indtægtstab som følge af færre
passagerer på grund af øget køretid på 2,0 mio. kr. Det fører til en groft opgjort
samlet nettoudgift på 5,9 mio. kr. om året.
Det gennemsnitlige skattefinansierede tilskud pr. passager i den regionale togdrift i Nordjylland er 30,89 kr. (2019 før Corona), idet nettodriftsomkostningen
er 47,9 mio. kr. og passagertallet er 1,55 mio. passagerer. Den tilsvarende 'pris'
for hver ny passager i Tylstrup vil være 157,33 kr., beregnet på baggrund af
nævnte nettoudgift på 5,9 mio. kr. årligt og 100-150 potentielle passagerer på
hverdage.

Anlægsoverslag

Anlægsoverslaget for et nyt trinbræt på en enkeltsporet strækning ligger i størrelsesordenen 15-20 mio. kr. Dette dækker over et trinbræt uden faciliteter udover selve perronanlægget. Hertil kommer omkostninger til tilslutningsanlæg
med forbindelse til stationen.

Køreplantekniske

Etableringen af en ekstra station på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev

konsekvenser

- herunder i Tylstrup - vil medføre en række køreplantekniske konsekvenser. Indenfor den eksisterende infrastruktur, de nuværende køreplanafhængigheder, prioriteter og -frekvenser vurderes det således ikke muligt at etablere en ekstra
station i Tylstrup. Dette uddybes nærmere i afsnit 6.
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Sammenstilling af potentielle stationer

Vurderingen af de tre potentielle stationer på forskellige opgjorte parametre er
vist i Tabel 7. Herunder indgår den forudsætning, at der som følge af et
Park&Ride-anlæg er et bedre passagerpotentiale i Vestbjerg end ved de to andre
potentielle stationer. Opgørelsen kan anvendes til en sammenligning af fordele
og ulemper. Da beslutningstagere kan vægte og prioritere de opgjorte parametre forskelligt, er der ikke foretaget en samlet vurdering af hver station.

Tabel 7

Vurderingen af de tre stationer på otte parametre. Skala for de fire første
parametre er 0 til 3 plusser, mens de fire sidste parametre er 0 til 3 minusser.

Tabel 8 viser konkret beregnede talværdier for forskellige parameter for hver af
de tre stationer. Herunder en vurdering af det samlede passagerpotentiale, passagertab samt nettotidseffekten i minutter per hverdag. Nettotidseffekten består
af tidsgevinsten for nye passagerer og tidsgenerne for oversiddende passagerer.
Samme tidseffekt er opgjort i monetære enheder jf. transportøkonomiske enhedspriser, hvor generne vægter tre gange så meget som gevinsterne.
Endvidere en beregnet nettodriftsøkonomi som følge af merindtægter fra nye
passagerer, mindreindtægter pga. frafald af eksisterende passagerer, merudgifter til togdrift samt merudgifter til drift og vedligehold af nye stationer.
Endelig et groft anlægsoverslag for hver af stationerne, hhv. trinbræt med enkeltspor i Vestbjerg og Tylstrup og trinbræt med dobbeltspor/krydsningsstation i
Sulsted, samt anlæg af et Park&Ride-anlæg ved Vestbjerg.

Tabel 8

Konkret beregnede talværdier for enkelte parametre.

Indenfor den eksisterende infrastruktur, de nuværende køreplanafhængigheder,
-prioriteter og -frekvenser vurderes det ikke muligt at etablere en ekstra station
på strækningen mellem Aalborg og Brønderslev. Denne vurdering gælder uanset, om det drejer sig om Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup. Dette uddybes nærmere i afsnit 6.
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Togtekniske forhold

I den tidligere gennemførte undersøgelse fra 2019 af potentialerne ved åbning
af nye stationer vurderede Nordjyske Jernbaner, at der i daværende køreplan
ville være 'luft' til at kunne etablere en ekstra station mellem Lindholm og Brønderslev. Men det var noteret, at den dengang kommende køreplan (K20) – som
er den nugældende køreplan nu i 2022 – ville fjerne denne mulighed for et ekstra stop på strækningen.
Det blev dog nævnt i undersøgelsen, at anlæggelse af nye dobbeltspor på en
strækning nord for Lindholm (etableret i forbindelse med togbetjening af Aalborg
Lufthavn) måske kunne ændre på denne præmis. Dette anbefaledes undersøgt
nærmere, inden en evt. beslutning om åbning af en ny station på strækningen,
f.eks. i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.

6.1

Vilkår for togdrift på enkeltsporede
strækninger

Det gælder helt generelt for togdrift på enkeltsporede strækninger, at der er klare rammer for, hvordan togtrafikken kan afvikles. Infrastrukturen betyder, at
køreplanen tvinges ind i et meget stramt køreplan-'system', som ikke kan afviges, og hvor der kun er meget begrænset fleksibilitet og muligheder for ændringer.

6.2

Togkrydsning

For at togtrafikken i begge retninger skal kunne afvikles på enkeltsporede baner,
skal der være etableret krydsningsstationer, hvor modkørende tog kan passere
hinanden. Krydsningsstationer er korte dobbeltsporede delstrækninger, og de er
typisk etableret ved togstationer, hvor togene alligevel skal standse for passagerudveksling. Krydsningsstationer kan dog også være etableret på strækninger
mellem togstationer. Uanset placeringen skal togene ned i fart ved krydsningsstationen, og mindst det ene tog skal standse helt, mens det modkørende tog
passerer. Togkrydsning kan også ske, hvis der er etableret længere strækninger
med dobbeltspor.
For at kunne afvikle en køreplan med ½-timesdrift i begge retninger skal der
være etableret krydsningsstationer, som skal ligge placeret med et mellemrum
på maksimalt 15 minutters køreplantid (dvs. køretid mellem to krydsningsstationer inkl. evt. standsningstid ved mellemliggende stationer). Ved 1/1-timedrift
skal krydsningsstationer tilsvarende være placeret med et mellemrum på maksimalt 30 minutter.
Ligger to krydsningsstationer placeret med kortere afstand end 15 minutters køreplantid, vil de modkørende tog enten skulle sætte hastigheden ned, for ikke at
komme for tidligt til krydsningen, eller et tog skal holde helt stille og afvente at
det modkørende tog har passeret ved krydsningsstationen. Dette medfører
spildtid for togpassagererne samt en mindre optimal udnyttelse af ressourcerne
(togmateriel og -personale).
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Ligger to krydsningsstationer omvendt med længere afstand end 15 minutters
køretid, vil de modkørende tog ikke kunne krydse hinanden optimalt. De vil derfor ikke have mulighed for at kunne opretholde en fast frekvens på ½ time. Man
vil i et vist omfang kunne regulere på køreplanen ved at køre med en 'skæv' frekvens på den berørte strækning (eksempelvis med 20/40 minutters mellemrum i
stedet for 30/30 minutter). Skal toget passere flere krydsningsstationer, kan
kørslen ikke længere afvikles med fast frekvens med nogenlunde faste minuttal.
Dette vil betyde et dårligere kørselstilbud for passagererne på strækningen.
En skævhed i frekvens på én strækning, betyder også, at togene fra den pågældende strækning ikke vil kunne fortsætte direkte videre på en anden togstrækning, hvor der køres med ½-timesdrift. Passagerer, der skal køre videre fra én
togstrækning til en anden, vil derfor få et ophold og måske et togskifte, inden de
kan fortsætte, hvorved den samlede rejse forlænges.

Figur 18

Togstrækning Aalborg-Hjørring-Frederikshavn med mulige krydsningsstationer og køretider mellem stationer.
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6.3

Køreplan optimering

Region Nordjylland overtog i 2017 bestilleransvaret for den regionale togtrafik
på strækningen Skørping – Frederikshavn. Kørslen udføres nu på kontrakt af
Nordjyske Jernbaner mens NT varetager trafikselskabsfunktionen ligesom for
bustrafikken.
Visionen for den regionale togtrafik var i forbindelse med overtagelsen følgende:

›
›

Markant flere afgange
Gennemkørende tog på strækningen Skørping-Skagen og Skørping-Hirtshals uden omstigning

›
›
›
›
›

Bedre togmateriel
Fast køreplanstruktur med faste minuttal
Bedre regularitet
Bedre sammenhæng med den øvrige kollektive trafik (tog og busser)
Kortere rejsetider

Det er på den baggrund prioriteret, at togdriften skal kunne afvikles:

›

i en fast frekvens med afgang hver halve time i begge retninger i de fleste
dagtimer, hvilket giver det bedste tilbud for brugerne på strækningen med
kortest mulige ventetider (aften/weekend køres tilsvarende med fast afgang
én gang i timen),

›

uden unødig opholdstid, hvilket minimerer passagerernes rejsetid og giver
den mest effektive udnyttelse af materiel og togpersonalets arbejdstid,

›

så tog fra én togstrækning fortsætter videre på en anden, hvorved gennemkørende passagerer undgår ophold og omstigning,

›

med gode forbindelser til andre tog og busser i knudepunkter, hvilket minimerer ventetid på passagerernes samlede rejse.

Den nuværende køreplan er tilrettelagt med disse prioriteter for øje.

6.4

Nuværende køreplan

Nuværende køreplaner er tilrettelagt sammenhængende for det samlede nordjyske banenet og grundlæggende som to forskellige 'systemer'; ét system for de
perioder, hvor der køres med ½-timedrift (dagtimer/hverdage), og et andet system for de perioder hvor der køres med 1/1-timedrift (aften/weekend).
Under 1/1-timedriften er der kun halvt så mange tog på skinnerne, hvorfor der
ikke er behov for så hyppige togkrydsninger. Visse strækninger kan derfor udføres med kortere køretid. Til gengæld er der under 1/1-timedriften færre og mindre fleksible muligheder for at tilrettelægge optimale korrespondancer og gennemkørende tog.
For at opnå høj effektivitet og de bedst mulige sammenhænge udføres de to køreplan-systemer med forskellige minuttal, og der anvendes forskellige togkrydsningspunkter i de to køreplan-systemer.
På strækningen mellem Aalborg og Hjørring krydser de modkørende tog i dag
hinanden ved Aalborg st., Lindholm st., Brønderslev st. og Hjørring st. i de peri-
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oder, hvor der køres med ½-timedrift (dagtimer/hverdage). I køreplanen er der
i dag 15 minutters køretid mellem disse krydsningsstationer. Tilsvarende videre
mellem Hjørring mod Frederikshavn hvor togene under ½-timedriften krydser
hinanden i Sindal og Kvissel.
Med den nuværende togkøreplan fungerer bl.a. Brønderslev st. og Hjørring st.
som knudepunkter, hvor der er forbindelse med god korrespondance til busser
og tog i alle retninger, idet togankomster og -afgange foregår nogenlunde samtidigt i de enkelte knudepunkter. Mange tog kører endvidere igennem fra den
ene togstrækning til den anden, så passagerer undgår togskifte.

Figur 19

Togstrækning Aalborg-Hjørring-Frederikshavn med mulige krydsningsstationer og køretider mellem stationer. Med rødt er markeret de anvendte
krydsningsstationer under ½-timesdriften, som ligger med max. 15 minutters mellemrum.

På strækningen mellem Aalborg og Hjørring er der udover Lindholm og Brønderslev også etableret krydsningsstationer ved Sulsted samt ved Vrå st. Men under
½-timesdriften anvendes ikke muligheden for togkrydsninger her. I nuværende
køreplan anvendes Sulsted og Vrå alene til togkrydsning om aftenen og weekenden, herunder anvendes Vrå alene til togkrydsning i perioder om lørdagen.
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I perioder med 1/1-timedrift (aften/weekend) krydser modkørende tog på
strækningen mellem Aalborg og Hjørring i dag hinanden ved Aalborg st., Sulsted
og Hjørring st. På strækningen videre mellem Hjørring og Frederikshavn krydser
togene ikke hinanden undervejs under 1/1-timedriften. I køreplanen er der max.
30 minutters køretid mellem togkrydsningerne.

Figur 20

Togstrækning Aalborg-Hjørring-Frederikshavn med mulige krydsningsstationer og køretider mellem stationer. Med rødt er markeret de anvendte
krydsningsstationer under 1/1-timesdriften, som ligger med max. 30 minutters mellemrum.

I et tidligere køreplan-setup blev Sulsted generelt anvendt til togkrydsning, men
dette køreplan-setup var ikke så effektivt og det imødekom ikke de samme prioriteringer, som nuværende køreplan-system. Herunder var køretiden mellem
Aalborg og Hjørring dengang længere, og der ville have været 'luft' til at etablere en ekstra station.

6.5

Konsekvens af nyt stop mellem eksisterende
krydsningsstationer

Konsekvensen af at etablere et ekstra togstop på en eksisterende togstrækning
er, at køretiden på strækningen forlænges. I forhold til, at toget i dag kører med
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en vis hastighed på strækningen, vil et ekstra stop betyde en øget køreplantid.
Togets deceleration frem mod stoppet ved en ekstra station, selve opholdstiden
ved stationen og tiden til at toget er accelereret op i fart igen efter stationen vil
betyde, at køreplantiden kan blive øget med op til 3-4 minutter på grund af det
ekstra stop.
Dette er selvfølgelig til en vis gene for de eksisterende togpassagerer, som får
forlænget deres rejsetid. Men især på enkeltsporede baner kan en sådan forlængelse af køretiden have meget store konsekvenser på grund af afhængigheden
af mulighed for togkrydsning med en afstand på max. 15 minutters køreplantid
(se afsnit 6.2).
På strækningen mellem krydsningsstationerne i Lindholm og Brønderslev, hvor
køretiden i dag er 15 minutter, vil et ekstra stop i enten Vestbjerg, Sulsted eller
Tylstrup betyde, at køreplantiden mellem krydsningsstationerne vil blive øget til
18-19 minutter.
Da togene på strækningen mellem Aalborg og Hjørring allerede i dag kører med
den maximale hastighed for en del af det anvendte togmateriel (120 km/t), vil
det ikke være muligt at sætte hastigheden op, og dermed 'vinde' lidt tid, og måske indhente de ekstra 3-4 minutter, som vil være konsekvensen af et ekstra
stop. I den eksisterende køreplan, der opfylder prioriteringerne nævnt i afsnit
6.3, er der således ikke 'luft' til at kunne indlægge et ekstra stop. Den samlede
konsekvens af et ekstra stop gennemgås i afsnit 6.8

6.6

Dobbeltspor Lindholm nord

På en godt 2 km lang strækning omkring Lindholm st. er der etableret dobbeltspor. Dobbeltsporet strækker sig fra lidt syd for Lindholm st. igennem stationen og forbi udfletningen af banestrækningen mod Lufthavnen og videre få
hundrede meter nord herfor. Togkrydsning på denne strækning kan derfor foregå mere fleksibelt.
På denne strækning er dobbeltsporet imidlertid primært bygger med henblik på
at kunne afvikle 'medkørende' tog i samme retning, idet sporene også anvendes
af tog mellem Aalborg-Lindholm og Aalborg Lufthavn. På den fælles banestrækning gælder derfor et andet begrænsende køreplanhensyn, idet kapaciteten er
begrænset.
I den tidligere stationsanalyse var nævnt, at anlæggelse af dobbeltspor på
strækningen omkring Lindholm st. måske kunne give mulighed for, at der med
nugældende køreplan ville kunne åbnes en ekstra station mellem Lindholm og
Brønderslev.
Det er derfor undersøgt, om køreplanen kunne tilrettelægges efter at modkørende tog i stedet for ved Lindholm st. kunne krydse hinanden på den nuværende
dobbeltsporede strækning lidt nord for Lindholm. Den nuværende dobbeltsporede strækning er dog ikke tilstrækkelig lang til at dette ville kunne løse udfordrin-
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gerne, da køreplantiden (inkl. et ekstra stop) mellem krydsningspunkterne fortsat ville være mere end de maximale 15 minutter.
I stedet er overvejet, hvorvidt den dobbeltsporede strækning nord for Lindholm
kunne forlænges yderligere mod nord. Hvis eksisterende krydsningspunkt i køreplanen ved Lindholm st. på den måde kunne forrykkes længere mod nord, kunne
det teknisk set give en teoretisk mulighed for at indlægge et ekstra togstop i køreplanen på strækningen herfra mod Brønderslev.
Med denne løsning ville der imidlertid fortsat opstå problemer i forhold til de
'medkørende' tog til/fra Lufthavnen. Idet køreplantider, knudepunkter og krydsningspunkter på hele det nordjyske banenet nord for en ny station i givet fald vil
skulle fastholdes, vil den forøgede køreplantid på 3-4 minutter som følge af det
ekstra stop blive lagt til på den sydlige strækning til/fra Aalborg Station. I Aalborg vil togene således komme til at afgå tidligere mod nord hhv. ankomme senere fra nord.
En sådan køreplanændring er reelt ikke mulig, idet det i givet fald vil medføre,
at togene vil komme til at køre for tæt på strækningen Aalborg-Lindholm. Her
deles sporene med tog mellem Aalborg og Lufthavnen, herunder på den enkeltsporede bro over Limfjorden. På grund af togene til lufthavnen skal køreplanen for de øvrige tog kunne afvikles indenfor definerede tids-slots, som reelt
kun udgør omkring halvdelen af tiden, og derfor ikke muliggør store ændringer.
Endvidere ville den nævnte køreplanændring betyde forringede korrespondancemuligheder til øvrige tog i Aalborg. Endelig ville der skulle påregnes betydelige
anlægsomkostninger til en forlængelse på et par km. af strækning med dobbeltspor, herunder en udvidelse af jernbanebroen ved krydsning af Søndergårdsvej.

6.7

Signalsystem og elektrificering

I den tidligere stationsundersøgelse var også nævnt, at etablering af et nyt signalsystem og elektrificering måske kunne give ændrede muligheder.
I forhold til fornyelse af signalsystemer vil dette især kunne give mulighed for
tættere drift for tog, der kører i samme retning på samme spor. Da udfordringerne på strækningen mellem Lindholm og Brønderslev handler om placering og
afstand mellem krydsningsstationer på en enkeltsporet strækning kombineret
med, at togene allerede kører med tophastighed, vil et nyt signalstem ikke kunne afhjælpe problemerne og give nye muligheder.
Baseret på kendskab til udvikling af nye togtyper som eltog, batteritog og brinttog vurderer Nordjyske Jernbaner ikke, at der sammenlignet med det nuværende togmateriel vil ske en stor en udvikling i forhold til togenes hastigheder, herunder acceleration/ deceleration og tophastighed. En udskiftning til andet togmateriel vil således ikke give togene markant kortere køreplantider. Ændret togmateriel vil derfor ikke medføre mulighed for etablering af ekstra stop.
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45

Samlet vurdering af konsekvenser af et
ekstra stop

Samlet set vil etableringen af et ekstra stop mellem Aalborg og BrønderslevHjørring betyde, at det ikke vil være muligt at opretholde eksisterende:

›

effektive køreplansystem med optimal udnyttelse af de indsatte ressourcer,

›

fast frekvens med ½-timesdrift i begge retninger,

›

togkrydsninger uden unødigt ophold,

›

knudepunkter med køreplansammenhænge og forbindelser videre med anden kollektiv trafik

›

gennemkørende tog mellem de forskellige togstrækninger, hvor passagerer
kan undgå at skifte tog.

Den nuværende køreplan med en fast frekvens på ½-timesdrift i dagtimerne på
hverdage og forbindelse videre til de øvrige togstrækninger mod Hirtshals, og
Frederikshavn-Skagen vil blive ændret til en mindre effektiv plan med skæve
frekvenser, flere omstigninger og længere ventetider.
Dette gælder uanset om det ekstra stop etableres i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup. Samtidig vil det heller ikke være muligt at opretholde de eksisterende
knudepunkter med gode korrespondancer mellem busser og tog.
De nævnte konsekvenser kan i sig selv føre til, at der mistes eksisterende passagerer på hele det nordjyske banenet. Der skal herudover forventes et tab af
eksisterende passagerer i togene på den konkrete strækning mellem Aalborg og
Hjørring på grund af den øgede rejsetid som et ekstra stop vil resultere i.
Det vil naturligvis være op til en politisk afgørelse, hvor vidt man vil prioritere at
etableret et nyt stop, som kan være til gavn for lokalsamfundet i et opland omkring stationen, eller om man vil prioritere opretholdelse af fordelene i det eksisterende system.
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