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Sammenfatning

I en tidligere stationsanalyse fra 2019 var vurderingen, at der på strækningen
mellem Hjørring og Frederikshavn kunne være mulighed for at realisere én potentiel ny station. Resultatet af den tidligere stationsanalyse var, at ingen af de
undersøgte stationer vurderedes at have en positiv nettotidseffekt.
Der er nu gennemført en ny vurdering af potentialer og grundlag for åbning af to
mulige nye stationer i Frederikshavn. Den ene i Frederikshavn Vest på Banedanmarks strækning Hjørring-Frederikshavn, som også indgik i den tidligere stationsanalyse. Den anden i Frederikshavn Nord ved Apholmen på Skagensbanen,
som ikke tidligere er blevet undersøgt, idet der i den tidligere stationsanalyse i
stedet blev undersøgt en anden nordlig placering tættere på Frederikshavn.
Der er anvendt de samme metoder til opgørelsen af potentialer som i den tidligere stationsanalyse. Der er for de to mulige stationer undersøgt passagerpotentiale, byudviklingsmuligheder og befolkningsprognoser. Endvidere er der set
på tidsaspektet ved at etablere en ny station, som vil give reduceret rejsetid for
potentielle nye rejsende i de berørte områder, 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. Der er også udarbejdet et groft anlægsoverslag for de nye stationer.
Udover potentialerne for de enkelte stationer er de togtekniske forhold og konsekvenserne ved at etablere en ekstra station undersøgt. 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", hvor der kun er meget begrænset fleksibilitet og muligheder for ændringer.
Indenfor eksisterende køreplan vil det være uproblematisk at etablere et nyt
stop ved Frederikshavn Nord.
Et nyt stop ved Frederikshavn Vest vil med eksisterende køreplan umiddelbart
kun kunne betjenes i dagtimer på hverdage, men ikke om aftenen og i weekenden. Baggrunden for dette er, at når der i dagtimer på hverdage køres med ½timedrift er der togkrydsning i både Sindal og Kvissel, hvor der er 'luft' i kørepla-
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nen til et yderligere stop. Om aftenen og i weekenden køres med 1/1-timedrift
og uden togkrydsning mellem Hjørring og Frederikshavn samt en kortere samlet
køretid. Et ekstra stop i Frederikshavn Vest vil have som konsekvens, at nuværende køreplansystem ikke længere kan afvikles.
Nordjyllands Trafikselskab vurderer dog, at der rent køreplanteknisk ikke er noget til hinder for at ændre den nuværende køreplan, således at Frederikshavn
Vest også vil kunne betjenes aften og weekend. Nuværende køreplansystem
med halvtimesdrift i dagtimer på hverdage forventes således også at kunne anvendes under 1/1-timedrift aften og weekend.
De to mulige stationer er vurderet med +/÷ ud fra en række sammenlignelige
parametre (oplandsanalyse, befolkningsprognose, rejsetidsændring som følge af
ny station, passagerpotentiale, nettotidseffekt, nettodriftsøkonomi og anlægsøkonomi). Værdien af de enkelte parametre kan vægtes forskelligt, men kan anvendes til at sammenligne stationerne.
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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 det nordjyske banenet. 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.

›

En analyse af eksisterende stationer på Hirtshalsbanen og Skagensbanen.

Nærværende delrapport udgør en vurdering af to mulige stationer i Frederikshavn Kommune, herunder et stop i Apholmen, som følge af en henvendelse fra
Frederikshavn 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 på det
nordjyske banenet.
Det var vurderingen, at der bl.a. på banestrækningen Hjørring-Frederikshavn
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 Frederikshavn Kommune hhv. i Vest og i Nord – begge beliggende på
Banedanmarks strækning. En potentiel ny station i Nord var forudsat placeret
omkring baneudfletningen et par km nord for Frederikshavn Station. En ny station i Frederikshavn Nord ved Apholmen på Skagensbanen indgik ikke i den tidligere undersøgelse.
Resultatet af undersøgelsen af potentialer for nye stationer fra 2019 var, at ingen af de undersøgte stationer vurderedes at have en positiv nettotidseffekt,
herunder de to undersøgte stationer i Frederikshavn.
Undersøgelsen vurderede de potentielle stationer på en række parametre, som
passagerpotentiale og rejsetidsgevinster for de berørte, færrest gener for oversiddende passagerer, økonomi mv. Vurderingerne kunne anvendes til en sammenligning af fordele og ulemper. Da beslutningstagere kan vægte og prioritere
de opgjorte parametre forskelligt, blev der ikke foretaget en samlet vurdering.
I forhold til infrastruktur og påvirkning af køreplanen for de to undersøgte stationer i Frederikshavn Kommune blev det dengang – i samarbejde med Nordjyske Jernbaner, drøftet, at det ikke ville være et problem at lægge ét ekstra stop
ind i køreplanen mellem Hjørring og Frederikshavn, idet der var luft i den davæ-
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rende køreplan. Et ekstra stop ville derfor kunne indarbejdes uden at det ville
ændre på togkrydsninger, mv.
Siden den tidligere analyse blev udarbejder, er der efterfølgende blevet etableret
en ny station i Hjørring Øst.

2.2

Metode

I såvel den tidligere gennemførte undersøgelse af potentialerne ved åbning af
nye stationer som i denne opdaterede undersøgelse for Frederikshavn Vest og
Frederikshavn Nord er der for hver af de undersøgte nye stationer taget udgangspunkt i analyser af oplande og mulige byudviklingsområder. I den forbindelse har Frederikshavn 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. Oplandet består af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, hvor indbyggere er opgjort på 100x100 meter zoner. 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 nærværende undersøgelse medtager ikke virksomheder
under 7 medarbejdere, hvorfor arbejdspladser med små virksomheder ikke indgår. Det har desværre ikke været muligt, at få bedre data til rådighed. De anvendte CVR-data viser dog under alle omstændigheder tilstedeværelsen og placeringen af større virksomheder, som angiver, 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, almen gymnasiale 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 undersøgelsen på, hvor vidt der findes uddannelsesinstitutioner inden
for oplandet til de forskellige stationer.

Passagerpotentiale

Passagerpotentialet for hver af de potentielle stationer er vurderet ud fra en
sammenligning med eksisterende stationer på det nordjyske banenet, hvor
oplandsdata for eksisterende stationer tilnærmelsesvis minder om de undersøgte
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potentielle stationer i forhold til indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
Dette er sammenholdt med karakteristika for hver station, således at der er et
match mellem funktionen af de sammenlignede stationer og den undersøgte station. Endvidere er passagerpotentialet set i forhold til, hvordan den forventede
byudvikling og befolkningsprognosen er 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 udvalgte knudepunkter langs det nordjyske banenet
(Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Skagen). Dette er gjort ved brug af opslag
på Rejseplanen, hvor der er set på, hvordan rejsetiden i myldretiden ser ud i
begge retninger.
Til vurdering af rejsetider ved en potentiel 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 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 tidstabet udgør det samlede nettotidstab, hvor nettoværdien omsættes til monetære enheder ved hjælp af transportøkonomiske
enhedspriser1.
I denne beregning 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 passagererne er forudsat at være til større gene
1

Transportøkonomiske enhedspriser 2020. Kilde: Transportøkonomiske Enheds-

priser - Center for Transport Analytics (dtu.dk)
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end tidsgevinsten for de nye passagerer. Antal oversiddende passagerer er baseret på snittal fra Nordjyske Jernbaner.
Driftsomkostning

Driftsomkostningerne er opgjort ud fra passagerindtægter fra de passagerer,
som den nye station forventes at generere, fratrukket skøn for overførte passagerer fra eksisterende bustrafik. 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. Der er ikke taget højde for evt. passagereffekt som følge af mulige konsekvenser af et andet køreplansystem i form af skæv frekvens,
flere skift, mv.
Endelig er beregnet en meromkostning til togdrift. Denne beregnes på baggrund
af en forudsat ekstra køreplantid på 2 minutter pr. tur, som følge af en ekstra
station. Omkostningen ved denne ekstra køreplantid er udregnet ud fra den gennemsnitlige køreplantimepris på 3.793 kr./køreplantime, som var gældende for
al 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.

Sammenstilling

De to stationer er vurderet ud fra en række parametre (oplandsanalyse, befolkningsprognose, rejsetidsændring som følge af ny station, passagerpotentiale,
nettotidseffekt, nettodriftsøkonomi, anlægsøkonomi og påvirkning af køreplan).
Parametrene er angivet på en skala fra 0 til 3 plusser (+++) eller minusser
(÷÷÷).
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Værdien af de enkelte parametre kan vægtes forskelligt, hvorfor opgørelsen kan
anvendes til en sammenligning af fordele og ulemper. Der kan også ses på, om
en ny station evt. skal erstatte en eksisterende station på det nordjyske banenet, hvorved driftsudgiften vil være uændret.
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Potentielle undersøgte nye stationer

Med den i afsnit 2.2 beskrevne metode er der for de to undersøgte stationer i
Frederikshavn Vest og Frederikshavn Nord opgjort en række karakteristika.
Disse er sammenlignet med stationer på det nordjyske banenet med sammenlignelignelige karakteristika, som kan anvendes til vurdering af passagerpotentiale.
Herudover estimeres tidseffekt, driftsomkostninger og anlægsøkonomi.
De to potentielle stationer ligger med en indbyrdes luftlinjeafstand på omkring
én km, men betjener i udgangspunkt to forskellige områder. De ligger endvidere
på hver sin banestrækning, henholdsvis Banedanmarks strækning mellem Hjørring og Frederikshavn og på Skagensbanen.

3.1

Frederikshavn Vest

En ny station i Frederikshavn Vest er primært begrundet i det potentiale, der ligger i udviklingen af området nordvest for Frederikshavn. En station på banestrækningen mellem Hjørring og Frederikshavn vil være rettet mod både rejser
og pendling på længere strækninger mod Hjørring-Aalborg, og mere lokale rejser i Frederikshavn.
Stationen er forudsat placeret på banestrækningen mellem Hjørring og Frederikshavn ved banens krydsning af Flade Engvej i den nordvestlige del af Frederikshavn. Her er der kort afstand til såvel et nyt boligområde, der er ved at blive
udbygget nord herfor omkring Golfvej, det eksisterende boligområde syd herfor
omkring Flade Engvej, samt en relativt kort afstand til området vest herfor med
erhverv og uddannelse omkring Knivholtvej.

Figur 1

Placering af ny station i Frederikshavn Vest.

C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\1fd6ff83-7974-45d9-b4b7-4deb21074024\ebe69181-d522-425d-b463-a145436120e5.docx

Punkt 5, Bilag 2: Bilag 5B, Vurdering af potentielle nye stationer - Frederikshavn 1.0.docx

VURDERING AF POTENTIELLE NYE STATIONER

15

Der forventes en fortsat udbygning af den nordvestlige del af Frederikshavn i det
nære opland nord for en potentiel ny station. Oplandet inden for 400 meter og
600 meter består af både eksisterende og nye boligområder, områder til offentlige formål, områder med erhverv samt rekreative områder. Betragtes oplandet
på 2 km dækkes en stor del af Frederikshavn, herunder også oplandet til en potentiel station i Frederikshavn Nord samt eksisterende station i Frederikshavn.
Etablering af en station i Frederikshavn Vest vil kunne øge attraktiviteten af denne del af byen.

Figur 2

Kommuneplanrammer i Frederikshavn Vest.

I Tabel 1 er antallet af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
stationens opland vist.

Tabel 1

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

I Figur 3 ses lokalisering af indbyggere i Frederikshavn Vest. Tætheden, især på
vest- og nordsiden af en ny station, er endnu ikke så stor, men der er et godt
udviklingspotentiale her.
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Figur 3

Lokalisering af indbyggere i Frederikshavn Vest.

I Figur 4 ses lokalisering af nuværende arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i stationens opland. Disse er primært placeret i området omkring Knivholtvej
med op til et par kilometers afstand fra stationen.

Figur 4

Lokalisering af arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Frederikshavn
Vest.

Den nuværende busbetjening i området ved en ny station i Frederikshavn Vest
udgøres af bybuslinje 4, der bl.a. betjener området syd for banen og Vendsysselvej. Buslinje 4 giver fladedækning ved at køre i en enkeltrettet sløjfe i et stør-
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re område. Linje 4 kører med én afgang i timen på hverdage i dagtimerne samt
lørdag i forretningstiden i tidsrummet cirka 9-14, mens der ikke er busbetjening
i øvrige tidsrum. Nærmeste bus nord for banen er bybuslinje 2 på Skagensvej.
Befolkningsudvikling

I den nyeste befolkningsprognose for de kommende 10 år forventes en del befolkningsvækst i området nord for en ny station i Frederikshavn Vest, hvor der
er et potentiale for at udvikle Frederikshavn. I det eksisterende område syd for
stationen forventes ikke vækst, men derimod et fald.

Figur 5

Rejsetid

Befolkningsprognose for Frederikshavn Vest i perioden 2021-2031

Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Frederikshavn Vest og det centrale Frederikshavn er i dag 15-17 minutter med buslinje 4. Den tilsvarende rejsetid med
bil er omkring 5-9 min. Med en ny station i Frederikshavn Vest vil rejsetiden
med tog være ca. 3 minutter. Dermed vil toget være meget konkurrencedygtigt
i forhold til dagens busbetjening.
Tilsvarende er rejsetiden med kollektiv trafik mellem Frederikshavn Vest og
Hjørring i dag omkring 58-65 minutter. Rejsetid med bil er omkring 30-45 minutter. Med en ny station i Frederikshavn Vest vil rejsetiden med tog være ca.
31 minutter. Dermed vil toget også her være konkurrencedygtigt i forhold til dagens kollektive trafikbetjening.
På den baggrund vurderes passagerpotentialet primært at komme fra den eksisterende kollektive trafik samt fra byudviklingen. Da rejsetiden med tog vil være
så tæt på rejsetiden med bil, kan toget være et attraktivt alternativ til bil nr. 2 i
en husstand. Det vurderes, at en ny station kan reducere passagertallet på buslinje 4. En ny station i Frederikshavn Vest vil derfor kunne give anledning til en
omlægning af den nuværende busbetjening.
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Figur 6

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

Sammenligneligt

Eksisterende stationer på det nordjyske banenet med sammenligneligt opland

opland

indenfor hhv. 400 meter, 600 meter og 2 km er vist nedenfor.
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En potentiel station i Frederikshavn Vest har fælles karakteristika med de eksisterende stationer ved f.eks. Emmersbæk, Teglgårdsvej, Strandby, Ålbæk og
Svenstrup baseret på deres oplande.

Tabel 2

Passagertal ved sammenlignelige stationer i forhold til Frederikshavn Vest.

Da der forventes befolkningsvækst i området i de kommende år, vurderes en
potentiel station i Frederikshavn Vest på baggrund af sammenlignelige stationer
at have potentiale til kunne tiltrække omkring 200-250 passagerer på en hverdag.
Tidseffekt

Tidseffekten ved at etablere en station i Frederikshavn Vest baseres på en tidsbesparelse på ca. 13 min. per passager, svarende til omkring 2.000 sparede minutter per hverdag. Dette er gevinsten i forhold til at skulle med bus. Værdien af
tidsgevinsten er beregnet til 1,2 mio. kr. pr. år.
Tidstabet for de oversiddende passagerer, som nu skal bruge tid på et ekstra
stop i Frederikshavn Vest, er opgjort til omkring 2.800 minutter per hverdag.
Værdien af tidstabet er beregnet til 5,0 mio. kr. pr. år (ved 2 minutter pr. passager).
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Det samlede nettotidstab er estimeret til omkring 800 min. eller ca. 13 timer
dagligt. Værdien af dette nettotidstab er beregnet til et nettotab på 3,8 mio. kr.
årligt jf. de transportøkonomiske enhedspriser.
Driftsomkostning

Der er groft estimeret en årlig indtægt på omkring 1,7 mio. kr., mens det skønsmæssigt vurderes, at buslinje 4 vil opleve et indtægtstab på omkring 0,1 mio.
kr. som følge af overførte passagerer til toget. På udgiftssiden øges kørselsomfanget med skønsmæssigt 2 minutter ekstra pr. tur svarende til ca. 640 køreplantimer årligt, og det medfører meromkostninger til togdrift på omkring 2,4
mio. kr. årligt.
Hertil kommer skønnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for et
trinbræt på 0,4 mio. kr. Der skønnes et årligt indtægtstab på 0,4 mio. kr. som
følge af 40-50 færre passagerer pr. dag på grund af øget køretid. Det fører til en
groft opgjort samlet nettoudgift på 1,6 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 Frederikshavn Vest vil være 23,70 kr., beregnet på baggrund af nævnte nettoudgift på 1,6 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.

Køreplantekniske

Etableringen af en ekstra station på strækningen mellem Hjørring og Frederiks-

konsekvenser

havn vil medføre nogle køreplantekniske konsekvenser. Indenfor den eksisterende køreplan er det alene muligt at indpasse en station i Frederikshavn Vest i perioder med ½-timesdrift i dagtimer på hverdage, mens det i det nuværende køreplansystem ikke lader sig gøre i perioder med 1/1-timedrift aften og weekend.
Nordjyllands Trafikselskab vurderer dog, at der køreplanteknisk ikke er noget til
hinder for at ændre den nuværende køreplan, således at Frederikshavn Vest også vil kunne betjenes aften og weekend, hvor der er timesdrift. Dette uddybes
nærmere i afsnit 4.

3.2

Frederikshavn Nord

En ny station i Frederikshavn Nord er primært begrundet i det potentiale, der
ligger i udviklingen af området nordvest for Frederikshavn. En station på Skagensbanen vil primært være rettet mod lokale rejser ind til Frederikshavn og
nordpå mod Skagen, mens stationen ikke vil være helt så attraktiv i forhold til
rejser og pendling på længere strækninger mod Hjørring-Aalborg, idet togene
fra Skagensbanen bruger tid på at køre ind og vende ved Frederikshavn Station.
Stationen er forudsat placeret, hvor Apholm Station tidligere var placeret på
Skagensbanen. Det tidligere trinbræt ved Apholmen blev etableret i 1996, men
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nedlagt igen i januar 2005 på grund af lavt passagertal. Frederikshavn Kommune har i forbindelse med ny udvikling i området ønsket genetableret en station
ved Apholmen.
En ny station placeres på en lige strækning ved Kærbækvej cirka 100 meter
nord for krydsningen af Apholmenvej. Her er der over de senere år sket en udvikling af området vest for banen med bl.a. lejlighedskomplekset Seatower Frederikshavn samt boligbyggeri øst for Kærbækvej. Stationen ligger endvidere
med kort afstand til eksisterende boligområder syd for Apholmen, Nordstrand
Camping samt med cirka én kilometers afstand til Palmestranden og Rønnerhavnen lystbådehavn.

Figur 7

Placering af ny station i Frederikshavn Nord.

Der forventes en fortsat udbygning af den nordlige del af Frederikshavn i det
nære opland nord for en potentiel ny station. Oplandet inden for 400 meter og
600 meter består af boligområder, områder til offentlige formål samt rekreative
områder. Betragtes oplandet på 2 km dækkes en stor del af Frederikshavn, herunder også oplandet til en potentiel station i Frederikshavn Vest. Etablering af
en station i Frederikshavn Nord vil kunne øge attraktiviteten af denne del af byen.
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Figur 8

Kommuneplanrammer i Frederikshavn Nord.

I Tabel 3 er antallet af indbyggere, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i
stationens opland vist.

Tabel 3

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

I Figur 9 ses lokalisering af indbyggere i Frederikshavn Nord. Tætheden omkring
en ny station er endnu ikke er så stor, men der er et udviklingspotentiale her.
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Lokalisering af indbyggere ved Frederikshavn Nord.

I Figur 10 ses lokalisering af nuværende arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i stationens opland. Disse er primært placeret i området syd/vest for Skagensvej/Vendsysselvej i en vis afstand fra stationen.

Figur 10

Lokalisering af arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner ved Frederikshavn Nord.
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Den nuværende busbetjening i området ved en ny station i Frederikshavn Nord
udgøres primært af bybuslinje 4, der kører ad Sindallundvej og Apholmenvej.
Buslinje 4 giver fladedækning ved at køre i en enkeltrettet sløjfe i et større område. Linje 4 kører med én afgang i timen på hverdage i dagtimerne samt lørdag
i forretningstiden i tidsrummet cirka 9-14, mens der ikke er busbetjening i øvrige tidsrum. Endvidere betjenes området med en noget længere gangafstand på
omkring 400 meter af bybuslinje 2, som kører på Skagensvej.
Befolkningsudvikling

I nyeste befolkningsprognose for de kommende 10 år forventes befolkningsvækst i området vest, nord og øst for en ny station i Frederikshavn Nord, mens
der i det eksisterende boligområde syd for stationen forventes et fald.

Figur 11

Rejsetid

Befolkningsprognose for Frederikshavn Nord i perioden 2021-2031

Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Frederikshavn Nord og det centrale Frederikshavn er i dag ca. 5 minutter med buslinje 4 i retning fra byen, mens det
tager cirka ½ time i retning mod byen. Den tilsvarende rejsetid med bil er omkring 6 min. Med en ny station i Frederikshavn Nord vil rejsetiden med tog være
ca. 4 minutter.
Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Frederikshavn Nord og Hjørring er i dag
60-80 minutter. Den tilsvarende rejsetid med bil er omkring 35-50 minutter.
Med en ny station i Frederikshavn Nord vil rejsetiden med tog være ca. 42 minutter, hvilket bl.a. skyldes at toget skal ind og vende ved Frederikshavn station, hvor toget har et ophold på mindst 8 minutter.
Rejsetiden med kollektiv trafik mellem Frederikshavn Nord og Skagen er i dag
omkring 60 minutter. Den tilsvarende rejsetid med bil er omkring 35-45 minutter. Med en ny station i Frederikshavn Nord vil rejsetiden med tog være ca. 37
minutter. I rejserelationerne til Hjørring og Skagen vil toget dermed primært
være konkurrencedygtigt i forhold til dagens kollektive trafikbetjening.
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På den baggrund vurderes passagerpotentialet primært at komme fra den eksisterende kollektive trafik samt fra byudvikling. Det vurderes, at en ny station
kan reducere passagertallet på buslinje 4. En ny station i Frederikshavn Nord vil
derfor kunne give anledning til en omlægning af den nuværende busbetjening.

Figur 12

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

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.
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Passagerpotentiale

En potentiel station i Frederikshavn Nord har fælles karakteristika med de eksisterende stationer ved f.eks. Jerup, Tornby, Herregårdsparken og Kvægtorvet
baseret på deres oplande.

Tabel 4

Passagertal ved sammenlignelige stationer i forhold til Frederikshavn Nord

Da der forventes befolkningsvækst i området i de kommende år, vurderes en
potentiel station i Frederikshavn Nord på baggrund af sammenlignelige stationer
at have potentiale til kunne tiltrække 150-200 passagerer på en hverdag.
Tidseffekt

Tidseffekten ved at etablere en station i Frederikshavn Nord baseres på en tidsbesparelse på ca. 5 min. per passager, svarende til omkring 800 sparede minutter per hverdag. Dette er gevinsten i forhold til at skulle med bus. Værdien af
tidsgevinsten er beregnet til 0,5 mio. kr. pr. år.
Tidstabet for de oversiddende passagerer, som nu skal bruge tid på et ekstra
stop i Frederikshavn Nord, er opgjort til omkring 2.900 minutter per hverdag
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(ved 2 minutter pr. passager). Værdien af tidstabet er beregnet til 5,1 mio. kr.
pr. år.
Det samlede nettotidstab er estimeret til omkring 2.100 minutter eller 35 timer
dagligt. Værdien af dette nettotidstab er beregnet til et nettotab på 4,6 mio. kr.
årligt.
Driftsomkostning

Der er groft estimeret en årlig indtægt på omkring 1,3 mio. kr., mens det skønsmæssigt vurderes, at buslinje 4 vil opleve et indtægtstab på omkring 0,1 mio.
kr. som følge af overførte passagerer til toget. På udgiftssiden øges kørselsomfanget med skønsmæssigt 2 minutter ekstra pr. tur svarende til ca. 640 køreplantimer årligt, og det medfører meromkostninger til togdrift på omkring 2,4
mio. kr. årligt.
Hertil kommer skønnede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for et
trinbræt på 0,4 mio. kr. Der skønnes et årligt indtægtstab på 0,3 mio. kr. som
følge af 30-40 færre passagerer pr. dag på grund af øget køretid. Det fører til en
groft opgjort samlet nettoudgift på 1,9 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 Frederikshavn Nord vil være 36,19 kr., beregnet på baggrund af nævnte nettoudgift på 1,9 mio. kr. årligt og 150-200 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.
Anlæg i forbindelse den tidligere station ved Apholmen er helt fjernet. I forhold
til stationsudstyr vil det være muligt at genanvende udstyr fra en evt. nedlagt
station et andet sted. På den måde kan anlægsomkostningerne reduceres, og
budget til drift og vedligehold kan overføres fra den nedlagte station.
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Togtekniske forhold

Banestrækningerne mellem Hjørring og Frederikshavn og mellem Frederikshavn
og Skagen er begge enkeltsporede strækninger, hvor to modkørende tog har begrænsede muligheder for at krydse hinanden.
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 meget stramme køreplan-"systemer", som ikke kan afviges, og hvor der kun er meget begrænset fleksibilitet og muligheder for ændringer.
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
Kortere rejsetider

4.1

Togdrift på enkeltsporede strækninger

For at togtrafikken i begge retninger skal kunne afvikles på enkeltsporede
strækninger, 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. Togene skal ned i fart ved krydsningsstationen, og
som minimum skal det ene tog standse helt, mens det modkørende tog kan passere. Som oftest standser begge tog helt på krydsningsstationerne. Togkrydsning kan også ske, hvis der er etableret længere strækninger med dobbeltspor.
For at kunne afvikle en køreplan med en fast ½-timesdrift mellem togafgange i
begge retninger skal der være etableret krydsningsstationer, som ligger placeret
med et mellemrum på maksimalt 15 minutters køreplantid (dvs. køretid mellem
to krydsningsstationer inkl. evt. standsningstid ved mellemliggende stationer).
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-timesdrift.
Det vil i et vist omfang være muligt at 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.
Hvis der køres med en hyppighed med 1/1-timesdrift, skal krydsningsstationerne tilsvarende ligge placeret med et mellemrum på maksimalt 30 minutters køreplantid (dvs. køretid mellem to krydsningsstationer inkl. evt. standsningstid
ved mellemliggende stationer).

4.2

Køreplan optimering

Med udgangspunkt i den fælles vision for den regionale togtrafik prioriteres det,
at togdriften skal kunne afvikles:

›

i en fast frekvens med afgang hver halve time i begge retninger i dagtimerne, hvilket giver det bedste tilbud for passagererne på strækningen med
kortest mulige ventetider,

›

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

Den nuværende køreplan er tilrettelagt med disse prioriteter for øje.

4.3

Nuværende køreplaner

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 køreplansystemer med forskellige minuttal, og der anvendes forskellige togkrydsningspunkter i de to køreplansystemer.
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Figur 13

Stationer og muligheder for togkrydsning på banestrækningerne HjørringFrederikshavn og Frederikshavn-Skagen.

4.3.1 Hjørring-Frederikshavn
På banestrækningen mellem Hjørring og Frederikshavn krydser de modkørende
tog i dag hinanden ved Sindal Station og Kvissel Station i de perioder, hvor der
køres med ½-timedrift (max. 15 minutter mellem krydsninger). I køreplanen er
der i dag 12-13 minutters køretid mellem disse krydsningsstationer, hvorfor der
her er luft i køreplanen, hvilket kan give mulighed for at tilføje et ekstra stop.
Samlet køreplantid mellem Hjørring og Frederikshavn i perioder med ½-timedrift
er i alt 33 minutter.
På hverdagsaftener og i weekenden køres der på strækningen mellem Hjørring
og Frederikshavn med 1/1-timedrift. I disse perioder krydser togene alene i
Hjørring og Frederikshavn, og ikke ved stationer ind imellem. Af denne årsag er
den samlede køreplantid mellem Hjørring og Frederikshavn 5 minutter kortere,
idet køretiden i perioder med 1/1-timedrift kun er 28 minutter.
Både i perioder med ½-timedrift og med 1/1-timedrift sikrer køreplanen gode
forbindelser i både Hjørring og Frederikshavn, ligesom togene kører igennem fra

C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfConverterService\1fd6ff83-7974-45d9-b4b7-4deb21074024\ebe69181-d522-425d-b463-a145436120e5.docx

Punkt 5, Bilag 2: Bilag 5B, Vurdering af potentielle nye stationer - Frederikshavn 1.0.docx

VURDERING AF POTENTIELLE NYE STATIONER

31

den ene banestrækning til den anden, så gennemkørende passagerer undgår at
skulle skifte tog.
Ved Frederikshavn Station har togene behov for et køreplanophold på mindst 8
minutter, da stationen er en såkaldt ”sæk-banegård”, hvor togene skal skifte
kørselsretning. I praksis er indlagt køreplanophold på 8-13 minutter i Frederikshavn, hvilket kan være med til at give lidt luft i køreplanen og øge fleksibiliteten.

4.3.2 Skagensbanen
På banestrækningen mellem Frederikshavn og Skagen køres der også med hhv.
½-timesdrift på hverdage i dagtimer og med 1/1-timedrift i øvrige perioder.
Togene på denne banestrækning krydser i dag hinanden ved Jerup Station og
Hulsig Station i perioder med ½-timesdrift (max. 15 minutter mellem krydsninger). I køreplanen er der i dag 11-14 minutters køretid mellem disse krydsningsstationer, hvorfor der her er luft i køreplanen, hvilket kan give mulighed for at
tilføje et ekstra stop.
I perioder med 1/1-timedrift (max. 30 minutter mellem krydsninger), krydser
togene hinanden ved Aalbæk Station, hvor køretiden Skagen-Aalbæk og Aalbæk-Frederikshavn er 17-20 minutter. Også her er der luft i køreplanen til at
kunne tilføje et ekstra stop.

4.4

Konsekvens af nye stop

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
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. Hvis toget ikke kører tophastighed på strækningen i dag, eller hvis
der er indlagt ekstra tid i forbindelse med togkrydsning, udløser et ekstra stop
dog ikke helt så meget ekstra køreplantid.
En forlænget køreplantid er selvfølgelig til en vis gene for de eksisterende passagerer i toget, som får forlænget deres rejsetid. Men især på enkeltsporede
strækninger kan en forlængelse af køretiden have meget store konsekvenser på
grund af afhængigheden af mulighed for togkrydsning med en afstand på max.
15 minutter og max. 30 minutters køreplantid.

4.5

Ekstra stop ved Frederikshavn Vest

På strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn er der som nævnt luft i køreplanen i de perioder, hvor der køres med ½-timedrift, og hvor togene krydser i
Sindal og Kvissel. Her vil det køreplanteknisk være uproblematisk at etablere et
ekstra stop i Frederikshavn Vest.
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I den nuværende køreplan er det derimod ikke muligt at indlægge et ekstra stop
i de perioder, hvor der køres med 1/1-timedrift. I dag afvikles togdriften i disse
perioder uden togkrydsning mellem Hjørring og Frederikshavn, hvilket gør den
samlede køretid 5 minutter kortere end i ½-timesdriften. Det medfører dog også, at køreplantiden ikke kan forlænges, uden at der skal indlægges en togkrydsning.
Det vil således ikke være muligt indenfor nuværende køreplansystem at tilføje et
stop i Frederikshavn Vest om aftenen og i weekenden. Nordjyllands Trafikselskab vurderer dog, at der køreplanteknisk ikke er noget til hinder for at ændre
den nuværende køreplan, således at Frederikshavn Vest også vil kunne betjenes
aften og weekend.
Nuværende køreplansystem med ½-timesdrift i dagtimer på hverdage forventes
således også at kunne anvendes under 1/1-timedrift aften og weekend. På sigt
vil Nordjyske Jernbaner skulle stå for driften syd for Aalborg, og i den forbindelse vurderes det sandsynligt, at man til den tid vil udrulle køreplansystemet med
½-timesdrift i hele driftsperioden.
På strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn vil dette i givet fald medføre
en længere køretid aften og weekend sammenholdt med i dag, samt at der vil
blive luft i køreplanen til et ekstra stop. Endvidere forventes der en ”dominoeffekt”, hvor eksisterende minuttal, køretider, krydsninger, omstigningsmuligheder, sammenhængende togforløb, mv. i aften- og weekendperioden kan blive
ændret på hele det nordjyske banenet.

4.6

Ekstra stop ved Frederikshavn Nord

På Skagensbanen er der luft i køreplanen både under ½-timesdriften og under
1/1-timedriften til et ekstra stop. Derfor vurderes etablering af et nyt stop i Frederikshavn Nord umiddelbart at være uproblematisk at absorbere i den eksisterende køreplan.
På Skagensbanen kan en ny station i Frederikshavn Nord evt. erstatte et eksisterende stop ved en mindre benyttet station, og på den måde sikre fortsat fleksibilitet i køreplanen, samtidig med at driftsomkostningerne ikke ændres.
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Sammenstilling af potentielle stationer i
Frederikshavn Kommune

Det vurderes muligt at absorbere et ekstra stop i Frederikshavn Nord ind i den
eksisterende køreplan, idet der er luft i køreplanen i forbindelse med togkrydsninger, herunder ved køreplanophold i Frederikshavn.
Et ekstra stop i Frederikshavn Vest vurderes også mulig at etablere. Dette vil
dog medføre, at køreplan-systemet for 1/1-timedriften aften og weekend på det
nordjyske banenet skal ændres, idet et ekstra stop ikke vil kunne indeholdes i

Commented [MKL1]: Der bliver skrevet flere steder,
at karakteristika kan fortolkes individuelt, hvormed
der ikke laves en sammenstilling af stationerne - men
det gør der så. Jeg har stillet spørgsmål ved det tidligere, og ellers skal de rettes til de andre steder. Evt
søg på det, så er der ikke noget, der bliver overset.
Commented [RK2R2]: På seneste møde bad Malene
om, at der blev lavet en sammenstilling af de to stationer. Jeg har ændret teksten lidt, så der står at
VÆRDIEN af de forskellige parametre kan fortolkes
forskelligt.

det gældende køreplan-system.
Vurderingen af de to potentielle stationer på forskellige opgjorte parametre er
vist i Tabel 5. 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.
Commented [MKL3]: Skulle der ikke en kolonne med
passagertab for oversiddende passagerer jævnfør den
mail Michael sendte i torsdag? Dertil kan der være en
kort beskrivelse i teksten af den andel der forventes at
blive tabt.
Commented [RK4R4]: Der er anvendt samme metode, som i Aalborg-rapporten

Tabel 5

Vurderingen af de to 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 6 viser beregnede talværdier for forskellige parameter for de to stationer –
herunder en vurdering af det samlede passagerpotentiale 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 et trinbræt.

Tabel 6

Konkret beregnede talværdier for enkelte parametre.
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