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Sammenfatning
Banedanmark har gennemført en forundersøgelse af en baneforbin-delse til Aalborg
Lufthavn. Af de 2 overordnede løsningsmodeller, der er undersøgt – forlægning
eller stikbane – er en stikbaneløsning den mest fordelagtige.

Passagerpotentiale i 1000 passagerer i 2016
Rejsetidsbesparelse fra/mod nord
Rejsetidsbesparelse fra/mod syd
Rejsetidseksempel i dag :
Århus H til Aalborg lufthavn med tog til
Alborg St., derefter skift til bus
Rejsetidseksempel fremtidigt:
Århus H til Aalborg Lufthavn med tog
Anlægsoverslag i mio. kr.
Samfundsøkonomisk nutidsværdi i mio. kr.
Samfundsøkonomisk forrentning

Stikbane
270
0
7,5
1:46
1:38
244
-178
1,9 %

Det er med aftale om Bedre veje mv. af 2. december 2009 besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en
banebetjening af Aalborg Lufthavn. Grundlaget for forundersøgelsen blev med aftale om Bedre mobilitet af
26. november 2010 udvidet til også at omfatte en forlægning af den eksisterende bane med en linjeføring
tæt op ad Lufthavnen.
Banedanmark har gennemført forundersøgelsen af de to overordnede løsningsmuligheder forlægning og
stikbane. Der er foretaget en vurdering af de trafikale muligheder, passagergrundlag samt skøn over de
forventede anlægsomkostninger.
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De foreslåede linjeføringer er undersøgt ud fra områdets plan- og miljø-forhold, og der er taget hensyn til
den trafikale infrastruktur.
Arbejdet har været koordineret med Vejdirektoratet hvad angår VVM-processen vedrørende den 3.
Limfjordsforbindelse.
Der er i analysen taget højde for en løsning, der er optimal ud fra banerelaterede vilkår, og én, der fungerer
med Vejdirektoratets forslag til en 3. Limfjordsforbindelse.
Forundersøgelsen er gennemført i dialog med region, kommune, Nordjyllands Trafik-selskab og Aalborg
Lufthavn.
En banebetjening af Aalborg Lufthavn med en stikbaneløsning opnår en intern forretning på 1,9 %. Under
de nuværende vilkår vil der være en begrænset tilbøjelighed til at benytte offentlige transportmidler til
Lufthavnen.
Aalborg Lufthavn tilbyder i dag mulighed for gratis parkering.
Det vurderes, at indførelsen af en parkeringsafgift i størrelseordenen 20-25 kr pr. bil pr. dag vil kunne
finansiere en eventuel fremtidig banebetjening af lufthavnen, uden at dette vil medføre et fald i antallet af
lufthavnens rejsende.
Endvidere er det nærliggende i et eventuelt videre forløb at undersøge om projektet rummer mulighed for
ansøgning om TEN-midler.
Af de 2 overordnede løsningsmodeller, der er undersøgt - forlægning eller stikbane - er stikbaneløsningen
den mest gunstige.
Anlægsomkostningerne for forlægningen er meget højere end for stikbanen, samtidig med at denne løsning
påfører passagerer uden et ærinde i lufthavnen længere rejsetider.
Rejsetidsgevinsten for rejsende til og fra lufthavnen vil ligge på gennemsnitligt 7,5 minutter.
Stikbanen forbedrer kun rejsetiden for de sydfra kommende rejsende svarende til ovenstående tidsmæssige
gevinst, men giver ingen forlængelse af rejsetiden for passagerer uden ærinde i lufthavnen. Samtidig er
anlægsomkostningerne for stikbanen væsentligt lavere end for forlægningen.
Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med den separat iværksatte og igangværende VVM-undersøgelse af
støjreduktion ved Lindholm Station i Nørresundby. Lindholm Station ligger i et relativt tæt bebygget
boligområde, som har haft problemer med støj siden Aalborg Nærbanes etablering i 2004, idet
klargøringscentret blev placeret umiddelbart nord for stationen. VVM-undersøgelsen skal undersøge og
anbefale tiltag der reducerer støjbelastningen. En eventuel ny bane vil overflødiggøre de tiltag der er
beskrevet i VVM-rapporten, idet klargøringen så kan flyttes med ud til den nye station ved lufthavnen.
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Baggrund
Aalborg Lufthavn
Aalborg Lufthavn er Danmarks 3. største lufthavn med 1,3 mio. flyrejser i 2010.
Passagergrundlaget vurderes at ligge på hen ved 2,0 mio. rejser i en lufthavnsbanes mulige åbningsår i
2016.
Aalborg Lufthavn har de seneste år været inde i en positiv udvikling. Den er i dag den største regionale
lufthavn for indenrigstrafik (ruten Aalborg-København). Lufthavnens regionale forankring og betydning
understreges af, at 13 nordjyske kommuner i 1997 besluttede sig for at gå sammen om at overtage
lufthavnen fra Statens Luftfartsvæsen og dermed sikre sig indflydelse på dens fremtidige udvikling.

Aalborg Lufthavns placering i forhold til Aalborg og jernbanen.

Større investeringer resulterede i en ny lufthavnsbygning, som kunne tages i brug år 2001, og siden 2003
har passagertallet været jævnt stigende. De økonomiske resultater har fulgt denne positive udvikling,
hvilket betød, at man primo 2011 igen besluttede sig for en udvidelse af lufthavnen svarende til 60 % af det
eksisterende areal fra 2001 eller en budgetteret investering på 150 mil.kr.
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2008

2009

2010

Passagertal

1.045.492

1.124.032

1.339.910

Omsætning

97,1 mio.

106,4 mio.

128,6 mio.

Resultat

1,1 mio.

4,0 mio.

10,5 mio.

Ansatte

95

110

125

Aalborg Lufthavns nøgletal. Kilde Aalborg Lufthavn

Geografi og passagertal

Med Aalborgs afstand til hovedstadsområdet er ruten Aalborg-København oprindeligt en af årsagerne til
lufthavnens grundlæggelse. Ca. 80 % af de rejsende var i 2010 passagerer til og fra København.

Passagertal for Aalborg lufthavn de seneste 10 år. Faldet i 2001-2003 tilskrives ifølge Aalborg Lufthavn terrorangrebet på
New York Kilde: Statens Lufthavnsvæsen

Samtidig er de seneste års positive udvikling inden for udenrigstrafikken jf. ovenstående figur ifølge
lufthavnen resultatet af en aktiv strategi med at få internationale operatører til at benytte Aalborg.
Lufthavnen i Aalborg har de seneste år nydt en meget positiv passagerudvikling, og sammenlignet med
andre danske lufthavne tegner Aalborg og Billund sig for den altovervejende tilvækst.

Regionale lufthavne i Danmark (uden Kastrup) og deres udvikling

Geografisk befinder lufthavnsterminalen sig omtrent 1 kilometer fra jernbanen, og terrænet mellem
jernbane og lufthavn er kun sporadisk bebygget. Endvidere indgår lokalområdet omkring lufthavnen i
Aalborg Kommunes overvejelser om etablering af lettere erhverv med en videnstung værdiskabelse.
En udbygning af banenettet til også at omfatte Aalborg Lufthavn vil give en attraktiv forbindelse for mange
forretnings- og charterrejsende såvel som andre fritidsrejsende fra en stor del af det østlige Jylland.

Støjproblemer ved Lindholm Station
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Nærværende undersøgelse skal ses i sammenhæng med de støjproblemer, der er opstået på Lindholm
station i forbindelse med den i 2004 etablerede nærbane, hvor klargørings- og vendefaciliteterne
afstedkommer gener for de omkringliggende boligområder. En ny forbindelse til lufthavnen vil betyde at
klargøring/vending fremover finder sted ved lufthavnen.
Naturstyrelsen har den 19.01.2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse
for ”Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm station”. Høringsperiode er afsluttet
den 16. marts 2011. De indkomne bemærkninger er for indeværende under behandling. Naturstyrelsen har
ultimo september 2011 meddelt Banedanmark at behandlingen af de indkomne bemærkninger har givet
anledning til overvejelser om tilstrækkeligheden af de støjreducerende foranstaltninger i det fremlagte
projektforslag. Banedanmark har som følge af dette udarbejdet et supplerende notat til det projektforslag,
der ligger til grund for VVM behandlingen. Endelig VVM-tilladelse og endeligt kommuneplantillæg
påregnes at kunne foreligge primo december 2011, med efterfølgende 4 ugers klagefrist.
Der er reserveret 15 mio. kroner til en gennemførelse af projektet, som indeholder en forlængelse af det
eksisterende spor mod nord således at klargøringen kan flyttes ca. 350 m samt en opstilling af i alt ca. 250
m støjskærme på særligt udsatte steder.
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Linjeføringer
En vurdering af de to overordnede løsningsmuligheder – stikbane eller forlægning danner grundlaget for en mere detaljeret teknisk undersøgelse af relevante
linjeføringer.
Generelt om stikbane og forlægning
De 2 overordnede løsningsmuligheder indeholder forskellige aspekter hvad angår etablering og drift, idet
de anlægsteknisk såvel som trafikalt adskiller sig væsentligt fra hinanden.
En ny bane skal i størst muligt omfang tage hensyn til eksisterende anlæg. Den nye station skal etableres så
tæt på lufthavnsterminalen som muligt således at skift mellem tog og fly sker med korte gangveje.
Det er en forudsætning for begge løsningsmuligheder, at klargøringsanlægget ved Lindholm Station flyttes
ud til den nye station ved lufthavnen. Herudover skal Lindholm Station bevares som nærbanestation,
hvilket betyder, at en udfletning til en ny bane finder sted umiddelbart nord for Lindholm Station.
Teknisk set skal begge løsninger opfylde de normkrav, hovedstrækningens TEN-status har.

Principiel linjeføring for hhv. stikbane og forlægning.

Ved en ny bane til Aalborg Lufthavn udført som en stikbane (se ovenstående figur til venstre) følges den
eksisterende jernbane nord for Lindholm Station, indtil det nye spor svinger mod vest ud mod lufthavnen.
Den nye station ved lufthavnen vil blive en endestation, hvorfra togene kører tilbage mod Lindholm. For
passagerer, der starter i lufthavnen og skal mod nord, betyder det, at de skal skifte på Lindholm Station.
Ved en ny bane til lufthavnen udført som en forlægning, anlægges et nyt spor nord for Lindholm Station
(se grafisk fremstilling, til højre). Det nye spor passerer lufthavnen, hvor der anlægges en station.
Efterfølgende føres sporet tilbage på den eksisterende bane. Den eksisterende jernbane mellem de 2
punkter nedlægges. For passagerer på jernbanen betyder det, at der vil være et ekstra stop ved lufthavnen,
og at rejsetiden forlænges en smule på grund af den nye banes større sporlængde.
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Den mest fordelagtige overordnede løsningsmulighed vælges ud fra en samfunds-økonomisk vurdering.
Togbetjening
Stikbane

Ved en stikbaneløsning, vil den nye bane trafikeres i dagtimerne af 3 passagertog i hver køreretning:
Rejsende fra Aalborg Lufthavn vil blive betjent af 3 tog i timen med direkte forbindelse uden skift til
Aalborg og 3 tog i timen med forbindelse til Hjørring/Frederikshavn med skift på Lindholm Station.
Den forblivende bane mellem Aalborg og Frederikshavn trafikeres i dagtimerne af 2 passagertog i timen i
hver køreretning samt 1 godstog om dagen.

Forlægning

Ved en forlægningsløsning, vil den nye bane trafikeres i dagtimerne af 5 passagertog i hver køreretning og
1 godstog om dagen.
Rejsende fra Aalborg Lufthavn vil blive betjent af 5 tog i timen med direkte forbindelse uden skift til
Aalborg og 2 tog i timen med direkte forbindelse uden skift til Hjørring/-Frederikshavn.
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Rejsetider

Forlægningens linjeføring er længere end den eksisterende bane svarende til at gennem-rejsende passagerer
får en øget rejsetid på ca. 3 minutter.
Ved forlægningen vil både nordligt og sydligt rejsende opleve en tidsbesparelse svarende til det skift man
ved brug af offentlige transportmidler sparer ved ikke at skulle skifte til bus på Lindholm Station.
Ved stikbanen vil rejsetidsbesparelsen kun gøre sig gældende for sydfra kommende rejsende. For rejsende
fra og mod nord vil situationen være uændret i forhold til i dag.
Stikbanen påfører ikke rejsende uden ærinde i lufthavnen et tidstab.

Tekniske krav

Både en forlægning og en stikbane anlægges som et ikke-elektrificeret enkeltspor med en
strækningshastighed på 120 km/t.
Den trafikale afvikling skal sikres bedst muligt, og for en stikbaneløsning betyder det, at der i det nye spor
nord for Lindholm skal etableres sporskifter, således at tog til og fra Lufthavnen har mulighed for at krydse
hinanden på Lindholm station.
På den nye station ved Aalborg Lufthavn skal der for begge løsningsmuligheder etableres 2 perronspor med
hver sin sideperron på 180 meters længde.
Opstillings- og klargøringsfaciliteter på Lindholm Station skal i begge løsningsmuligheder flyttes til den
nye station ved Aalborg Lufthavn og forudsættes udformet på samme måde som ved Lindholm Station.
Sporet udformes med sporskifter, således at tog fra begge perronspor har adgang til klargøringen.
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Forlægningsløsninger
En forlægningsløsning, hvor jernbanen føres forbi Aalborg Lufthavn, indebærer principielle udfordringer
hvad angår linjeføring og afstand til lufthavnen. Jo mindre afstand til Lufthavnen desto længere og
vanskeligere linjeføring. Ønsket om en stationsplacering umiddelbart ved lufthavnen betyder med andre
ord, at en ny linjeføring bliver længere. og at de plan- og miljømæssige samt anlægsøkonomiske
konsekvenser tilsvarende omfattende.
Ud fra en gennemgang og besigtigelse af området samt analyser af eksisterende forhold omkring Lindholm
Station, den eksisterende bane og lufthavnen, er der skitseret tre mulige løsninger til en forlægning af den
eksisterende jernbane.

3 linjeføringsforslag for forlægning

Løsning 1 (blå)

Det nye spor begynder umiddelbart nord for Lindholm Station. Sporet forlænges og føres igennem ”den
grønne kile”, som adskiller de to kolonihaveområder nord for Lindholm.
Sporet føres udenom lufthavnens og forsvarets anlæg, bl.a. landingsbaner og hangarer. Som følge heraf kan
stationen ikke placeres tæt ved lufthavnsterminalen, men vil komme til at ligge i en afstand på ca. 800 m.
Banen føres ind i eksisterende linjeføring syd for Hvorupgård. En linjeføring tættere på lufthavnen ville
have som konsekvens, at det militære hangarområde nordøst for lufthavnen definitivt skulle tages ud af
brug. Undersøgelser viser samtidig, at en linjeføringsvariant med afstand under 500 m til terminalen ville
berøre landingsbaner, hvorfor disse optimeringer af løsningen ikke er videre uddybet.
Banen vil skære flere store veje. Her forudsættes det, at vejene føres på bro over banen.
Banen har en samlet længde på ca. 5,2 km fra Lindholm Station frem til indføring i eksisterende bane, og er
dermed ca. 1 km længere end den eksisterende bane. Dette vil sammen med et ekstra stop på den nye
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station ved Aalborg Lufthavn (standsningstid 1 minut) give en ekstra rejsetid på ca. 3 minutter for
passagererne på banen.
Løsning 2 (grøn)

Det nye spor begynder allerede inde ved selve Lindholm Station, og føres dernæst uden om lufthavnens og
forsvarets anlæg. Stationen kan placeres tæt ved terminalbygningen orienteret vinkelret i forhold til denne
og den krydsende Lufthavnsvej. Banen føres ind i eksisterende linjeføring lidt sydligere end løsning 1.
Banen vil skære flere store veje, hvor det er forudsat, at vejene føres på bro over banen, evt. kombineret
med en sænkning af banen.
Banen har en samlet længde på ca. 6,5 km fra Lindholm Station frem til indføring i eksisterende bane, og er
dermed ca. 2,7 km længere end den eksisterende bane. Dette vil sammen med et ekstra stop på den nye
station ved Aalborg Lufthavn (standsningstid 1 minut) give en ekstra rejsetid på ca. 4 minutter.
Løsning 3 (gul)

Det nye spor er en videreførelse af den senere beskrevne stikbaneløsning 1, hvor sporet føres i en tunnel
under lufthavnens og forsvarets anlæg, bl.a. landingsbaner og hangarer. Banen føres ind i eksisterende
linjeføring lidt nordligere end løsning 1.
Linjeføringen begynder i det eksisterende sidespor nord for Lindholm Station. Sporet forlænges og føres
igennem ”den grønne kile”, som adskiller de to kolonihaveområder nord for Lindholm.
Banen vil skære flere store veje, hvor det er forudsat at vejene føres på bro over banen, evt. kombineret
med en sænkning af banen.
Stationen er, som i stikbaneløsning 1, placeret umiddelbart ved terminalbygningen.
Banen har en samlet længde på ca. 7,4 km fra Lindholm Station frem til indføring i eksisterende bane, og er
dermed ca. 2,6 km længere end den eksisterende bane. Dette vil sammen med et ekstra stop på den nye
station ved Aalborg Lufthavn (standsningstid 1 minut) give en ekstra rejsetid på ca. 4 min.

Særlige forhold og vurdering af de 3 forlægningsløsninger
En forlægning indeholder ifølge de samfundsøkonomiske beregninger ikke den samme rentabilitet som en
stikbane gør, og behandles derfor ikke så udførligt. Følgende forhold er relevante:
Stationsplacering

Ønsket om en stationsplacering umiddelbart ved Lufthavnen begunstiger Løsning 2 (grøn) og Løsning 3
(gul) - med hhv. en vinkelret og parallel orientering i forhold til lufthavnsbygningen. Løsning 1 (blå) har
derimod en afstand af 800 meter til lufthavnen.
Rejsetider

Rejsetiden vil - i forhold til dagens situation - ved forlægningsløsningen være kortere både for nordfra og
sydfra kommende passagerer. Tidsbesparelsen er ca. 7,5 minutter. Til gengæld vil alle uden ærinde i
lufthavnen blive påført en rejsetidsforlængelse på omtrent 3 minutter i kraft af den længere banestrækning.
Endvidere bør rejsetiden fra en fremtidig station ved lufthavnen til selve lufthavns-terminalen indgå i
vurderingen. Her vil Løsning 1 (blå) med sine 800 meter mellem station og terminalbygning – alt efter
transportsystem – medføre et anseeligt bidrag til den samlede rejsetid således at den samlede
rejsetidsbesparelse ved netop denne løsning kan vise sig at blive yderst begrænset.
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Forsvarets områder

Alle tre forslag vil berøre forsvarets områder, hvor dog især løsning 3 (gul) vil være mest problematisk, da
denne kræver en tunnel under landingsbanerne og gennem forsvarets område.
I en eventuel videre undersøgelse ville detaljerede forhandlinger med Forsvaret udgøre et vigtigt punkt.

Bolig- og naturområder

Løsning 2 (grøn) med placering af stationen tæt på lufthavnen og de bindinger, der er for anlæg af det nye
spor, medfører at linjeføringen går gennem bebygget område og ikke mindst gennem naturfølsomme
områder meget tæt på Limfjorden.

Anlægsomkostninger

Forlægningsløsninger

Anlægsoverslag inkl. 50 % tillæg jf. NAB

Løsning 1
(blå)

Løsning 2
(grøn)

Løsning 3
(gul)

0,5 mia.

0,9 mia

2,3 mia.

Løsning 3 (gul) vil indebære et anlægsteknisk omfattende tunnelbyggeri på ca. 2 km under
Lufthavnens/forsvarets område (landingsbane og hangarer)

Samlet vurdering

Samlet set vurderes det, at kun Løsning 1 (blå) udgør et økonomisk set realistisk bud på en forlægning på
trods af at stationsplaceringen ikke ligger umiddelbart op ad terminalbygningen.
Både Løsning 2 (grøn) og Løsning 3 (gul) indeholder anlægstekniske og miljømæssige aspekter, som gør
dem decideret uegnede i en analyse, hvor forlægning og stikbane sammenlignes, hvorfor Løsning 1 (blå) er
anvendt.

Stikbaneløsninger
Ved etablering af en stikbane er der mulighed for i vidt omfang at tage hensyn til, at en ny station placeres
så tæt som muligt på lufthavnsterminalen. Endvidere, at øvrige trafikale bevægelser eksempelvis
fodgængere fra og til parkering, biler, taxakørsel og anden offentlig trafik (busser) kan foregå uden den
barriere, en gennemgående banelinje ville udgøre.
Ud fra en gennemgang og besigtigelse af området samt analyser af forhold omkring Lindholm Station, den
eksisterende bane og lufthavnen, er der skitseret fire mulige løsninger til en stikbane. Der er tale om et
repræsentativt udvalg, som bredt dækker løsningsforslag beliggende i forskellige dele af området mellem
den eksisterende bane og lufthavnen.
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De 4 forskellige forslag til en stikbane

Løsning 1 (sydlig løsning)

Den sydlige løsning begynder ved Lindholm Station i forlængelse af det eksisterende klargøringsspor.
Banen føres gennem ”den grønne kile” mellem kolonihaveområderne og via en ny bro over Lindholm å.
Efter ca. 1 kilometer drejer banen mod vest og passerer den nordligste række matrikler i kolonihaveområdet
Åblink, hvor 5-10 kolonihaver berøres i større eller mindre omfang. Efter krydsning af Thistedvej, som på
vejbro føres over banen, forløber den videre i kanten af industriområdet og drejer mod nord ind over den
sydligste del af lergravssøerne og gennem ”Lindholm Camping”. Frem mod lufthavnen forløber banen
langs Lufthavnsvej, hvor stationen placeres.
Løsning 2 (midtliggende løsning)

Løsningen begynder som linjeføring som nr. 1, men for at undgå lergravssøerne føres sporet i den grønne
kile mellem kolonihaverne i nordlig retning uden at berøre området Åblink. Til gengæld vil enkelte
matrikler i den sydligste del af kolonihaveområdet Voerbjerglund blive berørt. Herefter føres banen ad en
banebro med en skrå krydsning over Lindholm å. Banen krydser Thistedvej ca. 300 m syd for rundkørslen.
Thistedvej føres over banen med en ny vejbro. Frem mod lufthavnen forløber banen syd for Ny
Lufthavnsvej. Stationen placeres umiddelbart syd for samme vej.
Løsning 3 (gammelt banetracé)

Denne løsning føres frem til lufthavnen ad det gamle banetracé til flyvepladsen. Fra Lindholm Station
forløber banen i forlængelse af det eksisterende klargøringsspor. Efter ca. 1,5 kilometer drejer banen mod
vest og krydser Lindholm Å via en bro og senere Thistedvej, som føres over banen med en ny vejbro.
Linjeføringen krydser kolonihaveområdet Voerbjerglund ugunstigt og vil udgøre en stor barriere for
området. Som konsekvens skal adgangsvejen fra Søndergårdsvej gøres til en blind vej, og en ny adgangsvej
til den sydlige del af Voerbjerglund etableres f.eks. fra Thistedvej.
Frem mod lufthavnen forløber banen syd for Ny lufthavnsvej. Krydsningen med
Thistedvej er placeret kun ca. 150 m syd for rundkørslen, hvilket medfører at banen skal anlægges i
afgravning, for at Thistedvej kan føres over banen.
Stationen placeres svarende til løsning 2.
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Løsning 4 (nordlig løsning)

Denne løsning afgrener fra den eksisterende bane i et nyt sporskifte nord for koloni-haveområderne. Banen
krydser Søndergårdsvej, som med en ny vejbro føres over banen. Banen føres over Lindholm å med en bro
og krydser Thistedvej, som føres over banen med en ny vejbro. Frem til lufthavnen forløber banen parallelt
langs nordsiden af Ny Lufthavnsvej. I modsætning til de tre andre løsninger sker afgreningen ved ilægning
af et nyt sporskifte på hovedstrækningen ca. 2 km nord for Lindholm. Der vil derfor blive tale om en
enkeltsporet strækning fra Lindholm og frem til afgrening i det nye sporskifte, hvilket giver en løsning med
trafikalt mindre kapacitet og større køreplansbindinger end de tre øvrige løsninger.
Fra Thistedvej og frem til lufthavnen forløber banen på Forsvarets område, dog ikke
på arealer, som benyttes til tekniske anlæg så som hangarer og bygninger. Området
for perroner og klargøringsspor er tænkt etableret på områder, der allerede er indeholdt
i Aalborg Lufthavns planer for fremtidige anlæg med P-pladser.
Denne løsning er medtaget, da det anlægsteknisk er den mest simple løsning. Den nye bane er kun ca. 2 km
målt fra afgrening i nyt sporskifte 2 km nord for
Lindholm. Endvidere er der en minimering af miljøkonsekvenser, idet banen forløber
udenom de ”miljøfølsomme” områder herunder kolonihaverne.

Særlige forhold og vurdering af de fire stikbaneløsninger

Motorvejsprojektet ”Den 3. Limfjordsforbindelse”

Vejdirektoratet har i sin VVM redegørelse fremlagt forslag til 3 forskellige linjeføringer af en ny motorvej
over Limfjorden. De to af forslagene, Egholm- og Lindholmlinjen, ligger vest for jernbanen, mens det
tredje forslag er en paralleltunnel til den eksisterende Limfjordsforbindelse øst for jernbanen.
I forbindelse med en eventuel bane til Aalborg Lufthavn er der i vejdirektoratets VVM-redegørelse
beskrevet tilvalgsmuligheder, hvor motorvejen hæves, således at der kan etableres en bane under
motorvejen. Denne linjeføring er omtrent sammenfaldende med løsning 2 (midtliggende løsning) i denne
rapport.
Den 3. limfjordsforbindelse giver i større eller mindre grad udfordringer for en baneforbindelse til Aalborg
Lufthavn.
Løsning 1
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For baneforbindelsens løsning 1(sydlige løsning) vil den optimale variant være Vejdirektoratets
Egholmlinje (se ovenstående figur). Banens linjeføring krydser motorvejen ved Lufthavnsvej, således at
motorvejens broanlæg over Lufthavnsvej blot udvides til også at omfatte det parallelt forløbende
jernbanespor. Samtidig fører jernbanens større fritrumsprofil (højde) til et højere motorvejsanlæg
(dæmnings-konstruktion). Ifølge Vejdirektoratets beregninger vurderes det, at meromkostningerne i den
forbindelse beløber sig til omtrent 62 mil. kr.
Derimod vil baneforbindelsens løsning 1 (sydlige løsning) være uegnet for Vejdirektoratets Lindholmlinje.
Linjeføringen indbefatter en forlægning af Thistedvej ad Lufthavnsvej, og afgreningen af en ”ny”
Thistedvej kolliderer med løsning 1, der hvor den mødes med Lufthavnsvej.

Løsning 2
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For baneforbindelsens løsning 2 (midtliggende løsning) vil den optimale variant være Vejdirektoratets
Lindholmlinje (se ovenstående figur). Banen vil skære motorvejen 100-200 m syd for
udfletningsanlæg/rundkørsel ved Ny Lufthavnsvej. Banen skal føres under motorvejen med tilhørende
ramper, som beskrevet i VVM – redegørelsens tilvalgsmulighed. Ifølge Vejdirektoratet vurderes
meromkostningerne i den forbindelse at ligge på omkring 63 mio. kr. Ved Lindholmlinjen forlægges
Thistedvej. Omkostningerne til en krydsning anslås at være uafhængig af vejens beliggenhed.
Løsning 2 er i den foreliggende linjeføring mindre egnet for Egholmlinjen, idet linje-føringen krydser
motorvejen umiddelbart ved til- og frakørselsramper. Dette kan dog afhjælpes ved at forskyde linjeføringen
mod syd, således at konfliktpunkter med rampeanlæg undgås.
Løsning 3 og 4
Banedanmarks løsning nr. 3 vil stort set være uforenelig med motorvejsforbindelsens anlæg og løsning 4
derimod relativ uproblematisk.
Forsvarets områder

Tidligt i projektforløbet har der været kontakt til forsvaret, som har tilkendegivet forskellige ønsker.
De valgte løsninger 1-3 berører ikke forsvarets områder.
Ved løsning 4 forløber banen fra Thistedvej og frem til lufthavnen på Forsvarets område, dog ikke på
arealer, som benyttes til tekniske anlæg så som hangarer og bygninger. Området for perroner og
klargøringsspor er tænkt etableret på områder, der allerede er indeholdt i Aalborg Lufthavns planer for
fremtidige anlæg med P-pladser.
Rejsetider

Rejsetiden vil for gennemrejsende - i forhold til dagens situation - være uændret idet den eksisterende bane
ikke ændres. Kun de fra og mod syd rejsende har en tidsgevinst svarende til 7,5 minutter. For de nordligt
rejsende vil stikbanen medføre et skift på Lindholm Station (fra tog til tog), med en lidt forbedret situation i
forhold til i dag, hvor skiftet sker fra bus til tog.
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Erhvervsområder

To områder udlagt til let erhverv (ifølge Kommuneplanen område 2.4 H3 og H4) vil blive influeret i
forskelligt omfang af linjeføringerne. Imidlertid må det betegnes som værende sekundære
problemstillinger.
Rekreative områder

Der er tale om i alt 3 rekreative områder – kolonihaverne Åblink og Voerbjerglund, Lindholm Camping
samt det rekreative område Voerbjerg Kær/Lindholm.
Alle forslag vil medføre øgede gener for et eller flere områder med rekreative aktiviteter. Især
kolonihaverne er påvirket, her især hvad angår linjeføringen i det gamle banetracé, løsning 3, som krydser
Voerbjerglund, og som vil medføre større trafikale omlægninger. Med den nordlige linjeføring, løsning 4,
minimeres konfliktpunkter ved at føre banen uden om kolonihaveområderne og det grønne område mellem
lufthavnen og den eksisterende bane. Løsning nr. 4 vurderes således samlet set at medføre færrest
påvirkninger på rekreative interesser.
Støj/vibrationer i kolonihaverne

Især kolonihaveområderne er udsatte hvad angår støj og vibrationer, og her vil især løsning 1, 2 og 3 være
kritiske, hvorimod løsning 4 ikke vil have de samme konsekvenser.
Geotekniske forhold

Geologiske kort viser, at alle fire løsninger primært forløber gennem områder med
postglaciale, marine sandaflejringer. I denne type områder er der altid risiko for forekomster af
sætningsgivende jordbund (blødbund).
For løsning 1 og 2 vil krydsningen over Lindholm å (den grønne kile) give anledning til undersøgelser om
en dæmningskonstruktion eller en pælefunderet bro skal udføres.
Løsning 1 vil med dens forløb tæt op ad lergravssøerne og campingplads ifølge geologiske kort ligge over
et sammenhængende blødbundsområde, hvorfor der må påregnes større udskiftninger af undergrund/jord.
Løsning 3 forløber som nævnt på et gammelt banetracé, som bl.a. har været anvendt til tung godstransport.
Løsningen antages derfor at give mulighed for at minimere nogle af de geotekniske tiltag.
Løsning 4 formodes at indeholde færrest geotekniske problemer.
Grundvandspejlet forventes at stå mellem 0,5 og 2,0 meter under eksisterende terræn.
Beskyttede naturtyper

Beskyttede naturtyper omfatter naturtyper der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: Vandløb, søer og
vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe. Der må ikke foretages ændringer i
tilstanden af de beskyttede naturtyper.
Det vurderes umiddelbart at løsning nr. 2 og 3 er mere kritiske end nr. 1 og 4, da disse løsninger vil gå
gennem et stort sammenhængende område med overdrev/eng. Særlige forhold kan dog begrunde ændrede
vurderinger af dette, herunder særligt de enkelte områders naturkvalitet.
Bilag IV arter

Bilag IV-arter omfatter særligt strengt beskyttede dyrearter efter EU habitatdirektivets bilag IV.
For alle 4 løsninger gælder, at anlæg af en ny bro over Lindholm Å vil kunne påvirke forekomster af
flagermus og odder. Påvirkninger kan afhjælpes og kompenseres gennem anlægsmæssige tilpasninger
(f.eks. faunapassager og skærme i forbindelse med en å-krydsning).
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Overfladevand (søer)

En ny bane vil for alle 4 løsninger krydse Lindholm Å. Lindholm Å er tidevandspåvirket helt op til
Høvejen og således på hele strækningen berørt af de fremlagte løsninger.
Uagtet løsningsvalg, vil der forventeligt være behov for et sandfang nedstrøms i anlægsperioden for at
hindre udvaskninger.
Udover den sydlige linjeføring, løsning 1, hvor der vil skulle ske en opfyldning af et randområde af en af
lergravssøerne, er der ingen berøringsflader med søområder.

Drikkevand og grundvand

Der vil være øgede krav til dokumentation af anlægs- og driftsaktiviteters påvirkning af
drikkevandsinteresserne på de østlige dele af løsning nr. 4. Ved eventuelle senere undersøgelser bør der
gennemføres en nærmere analyse af de geologiske og naturgeografiske forhold i undersøgelseskorridoren,
samt indhentes oplysninger om grundvandets sårbarhed og drikkevandsforhold.
I områder med særlige drikkevandsinteresser, vil der sandsynligvis blive afkrævet særlige vilkår til
beskyttelsen af grundvandet, herunder afvanding af banen, metoder for vedligehold af banestrækninger,
grundvandssænkninger og udledning af grundvand til recipient.
Veje

Ved alle fire løsninger, vil der blive en skæring med Thistedvej, hvor vejen skal føres på en bro over den
nye bane.
Løsning 3 i det gamle banetracé forudsætter en større trafikal omlægning af vejene i kolonihaveområdet.
Togtrafik

Ved løsning 4, betyder det lange forløb på den eksisterende bane flere køreplansbindinger samt eventuelle
kapacitetsmæssige udfordringer end ved de 3 andre løsninger.
Sikringsteknik

For løsningerne 1 til 3 vil den ny linjeføring medføre nogenlunde ens sikringstekniske tiltag.
Hvad angår Løsning 4 er der tale om en væsentlig større investering, idet en flytning af stationsgrænserne
fra Lindholm bliver nødvendig som følge af, at sporskifter ikke må placeres på fri strækninger.

Samlet vurdering

Stikbanevarianter - udvalgte parametre
Anlægsoverslag inkl. 50 % tillæg iht NAB
Hastighed på ny bane

(1)

(2)

257 mio. 239 mio.

(3)

N/A

(4)
1

239 mio.

60 km/t

60 km/t

60 km/t

60 km/t

Længde

3 km

2,7 km

2,8 km

2 km

Køretid

4,1 min.

3,8 min.

3,9 min.

5,1 min.

Placering i forhold til Lufthavnsterminalen

optimal

brugbar

brugbar

god

Krydsningsforhold over Lindholm å og Thistedvej

optimal

god

god

optimal

god

brugbar

uegnet

god

3. Limfjordsforbindelse – Egholm
1

Løsning 3 er fravalgt på grund af løsningens ugunstige indvirkning på kolonihaveområdet, samt
konflikt med den 3. Motorvejsforbindelse, hvorfor der ikke udarbejdet et anlægsoverslag.
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3. Limfjordsforbindelse – Lindholm

uegnet

brugbar

uegnet

god

lidt

lidt

lidt

noget

lille

nogen

nogen

ingen

nogen

nogen

nogen

ingen

ja

ja

ja

nej

delvis

lidt/delvis

lidt

lidt

Berører forsvarets område
Planforhold, berøring af:
Erhvervsområder
Rekreative områder
Støj/vibration/lys i kolonihaverne
Kompliceret geoteknik
Natur
Beskyttede Naturtyper

ja

ja

ja

ja

Natura 2000-områder

nej

nej

nej

nej

Bilag IV-arter

betinget

betinget

betinget

betinget

Kulturarv og arkæologi

Intet

intet

intet

intet

lidt

ingen

ingen

ingen

delvis

delvis

delvis

meget

Overfladevand (søer etc.)
Nærhed til drikkevand og grundvand

(1) = Løsning 1 - Sydlig linjeføring
(2) = Løsning 2 - Midtliggende linjeføring
(3) = Løsning 3 - Gamle godssporstracé til Lufthavnen
(4) = Løsning 4 - Nordlig linjeføring

Ovenstående forhold udgør overordnet de væsentligste i forbindelse med de 4 varianter, og er grundlaget
for en endelig prioritering/udvælgelse af løsningsvarianterne.
Løsning 1 har med stationens tætte placering ved lufthavnsterminalen, den optimale (vinkelrette) skæring
med Lindholm å og Thistedvej den bedste linjeføring.
Løsning 2 har en næsten lige så god placering i forhold til lufthavnsterminalen. Skæring med Lindholm å
og Thistedvej er knap så ideel som den ovenstående.
Løsning 3 har stationsplacering ift. Lufthavnsterminalen samt krydsningsforhold vedr. Lindholm å og
Thistedvej svarende nogenlunde til Løsning 2. Imidlertid medfører den meget store trafikale problemer i
kolonihaveområdet, og er derfor ikke anbefalelses-værdig.
Løsning 4 har afstandsmæssigt en stationsplacering svarende til Løsning 1, men har med stationens
orientering større konsekvenser for den eksisterende trafikale situation omkring lufthavnens
parkeringspladser. Skæringen med Lindholm å og Thistedvej er nærved optimal. Til gengæld medfører
løsningen på grund af dens meget lange forløb ad hovedstrækningen mod nord uhensigtsmæssige
køreplanstekniske bindinger. Endelig fordrer den en udflytning af de eksisterende stationsgrænser fra
Lindholm Station, hvilket er forbundet med ikke uvæsentlige omkostninger. Løsningen betragtes ikke som
anbefalelsesværdig.
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Økonomi
Den samfundsøkonomiske analyse sammenregner effekterne af at etablere en bane
til Aalborg Lufthavn, enten som en stikbane eller som en forlægning af den
eksisterende bane. I analysen opgøres mulige effekter i økonomisk henseende,
således at de 2 overordnede løsningsmuligheder er sammenlignelige.
Anlægsøkonomi
Ud fra Banedanmarks overordnede nøgletal for anlægsarbejder, er der foretaget en indledende vurdering af
anlægsøkonomien for de 2 løsningsalternativer.
Forlægning
413 mil. kr.

Anlægsoverslag

Stikbane
257 mil. kr.

Forlægningens løsning 1 (blå), og stikbanens løsning 1 er prissat.
I prissætningen er reglerne for Ny Anlægsbudgettering fulgt med et 50% tillæg for overslag i denne
projektfase.
Der er i overslaget ikke regnet med omkostninger til flytning af klargøringsanlæg i
Lindholm, da det forudsættes, at klargøringsanlægget under alle omstændigheder flyttes.
Endvidere er der ikke regnet med udgifter, som en eventuel 3. limfjordsforbindelse vil påføre projektet.
Disse udgør for førnævnte løsninger 1 og 2 henholdsvis 62 og 63 mio. kr.

Samfundsøkonomi
I den samfundsøkonomiske analyse sker værdisætningen med markedspriser som afspejler, hvad det
enkelte individ er villig til at betale i forbrugerpriser inklusive skatter og afgifter. Beløbene sammenregnes
til nutidsværdi på baggrund af en diskonteringsrente på 5 % pr. år i henhold til Transportministeriets
anvisninger, hvilke fremgår af ’Transport-økonomiske enhedspriser’. Analysen er grundlaget for at
sammenligne de to løsningers værdi for samfundet.
I den samfundsøkonomiske analyse indgår bl.a. det estimerede passagergrundlag, den forventede overførsel
af passagerer fra bil til tog og de forventede billetindtægter.
Passagerer i ibrugtagningsåret 2016 og derefter

Ved en trafikering med 3 tog i timen ved en stikbane og 5 i timen ved en forlægning er banen estimeret til
at kunne generere et passagerpotentiale på en station ved Aalborg Lufthavn på 270.000 rejser i åbningsåret
2016. Dette antages forenklet at gælde for både stikbane og forlægning. Beregningen af passagerprognosen
er baseret på det forventede antal rejser over Aalborg Lufthavn i 2016. På baggrund af de sidste 10 års
udvikling fremskrives passagertallet til ca. 2 mio. i 2016 svarende til en gennemsnitlig vækst på ca. 7 % pr.
år. Dette stemmer overens med Aalborg lufthavns egne forventninger til udviklingen.
År
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Passagerer total

1999

732.306

2000

722.338

2001

703.832

2002

666.894

2003

614.776

2004

643.970

2005

682.020

2006

788.338

2007

992.674

2008

1.045.492

2009

1.124.032

2010

1.343.184

Udvikling i passagerer til Aalborg Lufthavn. Kilde: Aalborg Lufthavn

Med en vækstrate på 7 % er der imidlertid tale om en positiv udvikling, som muligvis ikke vil kunne
realiseres, og under alle omstændigheder ikke kan fortsætte, men derimod vil ophøre på et eller andet
tidspunkt. Samtidig vil ændrede politiske og konkurrencemæssige forhold kunne påvirke flytrafikken med
en lavere vækst end den estimerede til følge.
Med henblik på at etablere en realistisk samfundsøkonomisk model, er det derfor skønnet, at der i perioden
efter ibrugtagningsåret ikke kan påregnes en videre passagervækst.
Det forudsættes, at det alene er antallet af rejser over Aalborg Lufthavn, der er bestemmende for
passagermængden på den nye lufthavnsbane. Sekundære forhold i forbindelse med den eksisterende eller
fremtidige erhvervsmæssige udvikling omkring lufthavnen er ikke behandlet.
Overførsel af passagerer

Overførselspotentialet knytter sig til biltrafikken, da denne udgør den helt overvejende del af trafikken til
lufthavnen.
Tilbøjeligheden til at ændre trafikform påvirkes helt afgørende af de attraktive parkeringsmuligheder,
lufthavnen tilbyder. Den gratis parkering er et ”varemærke”, som kun Aalborg Lufthavn har, og som udgør
en vigtig salgsparameter.
I en analyse fra Aalborg Universitetscenter fra 2010, konkluderes, at tilbringertrafikken til lufthavnen
fordeler sig således, at ca. 84 % ankommer i bil, ca. 5 % i bus og ca. 10 % i taxa. De resterende rejsendes
transportformer (1%) specificeres ikke yderligere.
På baggrund af fordeling af tilbringertrafikken estimeres passagergrundlaget som det antal rejser, som
antages at kunne overflyttes fra bil og bus til tog. Det antages i analysen, at 50 % af de forventede busrejser
mellem Aalborg og Aalborg lufthavn og 13 % af de forventede bilrejser til/fra Aalborg lufthavn i
ibrugtagningsåret 2016 kan overflyttes til toget. Der ses bort fra at indregne overflyttet trafik fra taxa i det
samlede passager-grundlag.
Tilrejsende, der har Aalborg Lufthavn som destination, antages at have gøremål i virksomheder og
institutioner i selve Aalborg, og vil som følge deraf benytte de nær-trafikale transportmuligheder, f.eks.
taxa og bus.
Billetindtægter

Til brug for beregning af billetindtægter, antal overflyttede bil-kilometre, mv. er der foretaget en fordeling
af tilbringertrafikken på tre oplandszoner. Fordelingen er baseret på en markedsanalyse fra 2010, hvor
trafikken knyttes til zoner med radius på henholdsvis 100 km, 100-150 km og over 150 km afstand fra
Aalborg lufthavnen.
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Oplandzoner fra Aalborg Lufthavn

Af analysen fremgår, at 75 % af de rejsende kommer fra zonen under 100 km fra Aalborg Lufthavn. I de
samfundsøkonomiske beregninger lægges punktet Aalborg Station til grund. Dog antages 5 % af disse at
komme nordfra, hvor Hjørring Station valgt som beregningspunkt. De valgte punkter har indflydelse på
billetindtægterne samt på antallet overflyttede bil-kilometre.
15 % af rejserne kommer fra zonen mellem 100 og 150 km fra Aalborg lufthavn. Her er Århus Station valgt
som beregningspunkt .
10 % af rejserne kommer fra zonen over 150 km fra Aalborg Lufthavn, hvor Horsens Station er valgt som
beregningspunkt.
De væsentligste resultater

Nedenfor er resultatet af den samfundsøkonomiske analyse for de undersøgte løsninger opsummeret.
Resultaterne er angivet i nutidsværdi med et 2011-prisniveau ved en kalkulationsrente på 5 % pr.år.
Samfundsøkonomisk resultat (mio. kr.)

Det offentlige

Forlægning
-366

Stikbane
-237

Brugereffekter:

-48

56

Eksterne effekter:

53

53

Forvridningstab

-80

-51

-441
-0,1 %

-178
1,9 %

I alt nettonutidsværdi (NNV)
Intern rente

Af skemaet fremgår, at stikbanen opnår en intern forrentning på 1,9 %, hvorimod forlægningen har en
intern forrentning - 0, 1 %.
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Omkostninger for det offentlige.

Det offentlige bærer de væsentligste omkostninger, først og fremmest anlægsomkost-ninger og i mindre
omfang driftsomkostninger til fornyelse og vedligeholdelse af infrastrukturen. Forlægningen er væsentlig
dyrere end stikbanen. Til gengæld er omkostningerne til fornyelse og vedligehold størst i
stikbaneløsningen, da denne medfører den største nettoændring i omfanget af Banedanmarks infrastruktur.
Anlægsomkostningen samt omkostninger til fornyelse og vedligehold modregnes i et vist omfang af
forøgede billetindtægter som følge af rejser der flyttes fra bil til tog. Størstedelen af passagererne på den
nye bane til Aalborg lufthavnen antages at være overflyttede bilrejser og i mindre grad overflyttede
busrejser. Derfor forventes banen at medføre relativt store billetindtægter, der i den samfundsøkonomiske
analyse modsvarer en nettonutidsværdi på ca. 200 mio. kr.
Overflytningen af rejser fra bil til tog, forudsættes at medføre en reduktion i antal kørte bil-kilometre på ca.
8,9 mio. pr. år, som i begge løsninger medfører et årligt tab af afgiftsprovenu for staten, der i den
samfundsøkonomiske analyse modsvarer en nettonutidsværdi på ca. -180 mio. kr.

Brugereffekter

De rejsende til og fra Aalborg lufthavn opnår gevinster i form af kortere rejsetid og færre skift.
Rejsetidsgevinsten er beregnet som forskellen på rejsetiden mellem Aalborg Station og Aalborg lufthavn i
situationen med og uden den nye lufthavnsbane. Det vil sige rejsetiden med tog kontra rejsetiden med
lufthavnsbussen. Med etableringen af lufthavnsbanen vil det endvidere blive muligt at rejse med kollektiv
transport til lufthavnen, uden at skulle skifte til lufthavnsbussen på Aalborg eller Lindholm station. Denne
effekt indgår tillige i beregningen af den sparede rejsetid.
For dem, som rejser fra byerne nord for Aalborg til Aalborg lufthavn, medfører forlægningen en væsentlig
kortere rejsetid, fordi toget kører direkte. Med sidebanen opnås der ingen ændring, i disse relationer, da
man fortsat vil skulle rejse via Lindholm Station, for at komme til lufthavnen.
I modsætning til stikbanen medfører forlægningen, at alle, der rejser mellem Aalborg og stationerne nord
for Aalborg, får en rejsetidsforlængelse på 3 minutter, da de jo nu skal via lufthavnen, når de f.eks. rejser
mellem Hjørring og Aalborg. Banen mellem Aalborg og Frederikshavn har mange daglige rejser, hvor
langt hovedparten skal til og fra Aalborg eller længere sydpå uden et ærinde i lufthavnen. Denne
rejsetidsforlængelse giver anledning til et samlet tidstab, der stort set udligner de tidsgevinster, der opnås
med baneforbindelsen til lufthavnen. Derfor er brugereffekterne af forlægningen væsentligt mindre end for
stikbanen.
Eksterne effekter

De positive eksterne effekter af projektet opnås ved overflytning af rejser fra vej til bane. Da der
forudsættes det samme antal overflyttede bilrejser i begge løsninger, er de eksterne effekter ens. Størst
betydning for de positive eksterne effekter har de færre uheld i vejtrafikken. For begge løsninger gælder
det, at de eksterne effekter har mindre effekt på det samfundsøkonomiske resultat.

Forvridningstab

Når øgede offentlige omkostninger finansieres via skatter, kan det have en forvridende effekt på aktiviteten
i samfundet, fordi det får forbrugerne og virksomhederne til at ændre adfærd. For begge løsninger er det
anlægsomkostningen, der er årsagen til forvridningstabet, hvilket medfører at forvridningstabet er størst i
forlægningsløsningen, hvor anlægsomkostningen er størst.
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Parkeringsafgift som mulig finansieringskilde

Aalborg Lufthavn tilbyder i dag gratis parkering ved lufthavnen.
Parkeringsarealet ved Lufthavnen har d.d. en kapacitet til ca. 3000 biler. Et igangværende projekt vil
indenfor kort tid øge kapaciteten til 4000 pladser. Med en belægningsprocent på 75% vil der være basis for
et gennemsnitligt antal parkerede biler på 3000, hvilket ifølge Lufthavnen er realistisk. Såfremt der
introduceres en parkeringsafgift, vurderes denne at kunne finansiere etablering af en stikbane til Aalborg
Lufthavn. Med udgangspunkt i en afgift på 20 kr. pr. bil pr. dag, hvor de 10 % (2 kr.) fraregnes til
etablerings- og administrationsomkostninger af betalingsanlægget, vil der dagligt kunne genereres et beløb
svarende til ca. 19,7 mio. kr. årligt. Ved en anlægsinvestering for stikbanen på de tidligere nævnte 257 mio.
kr. og en estimeret forrentning i spændet mellem 4 % og 7 %, vil dette føre til en tilbagebetaling på mellem
19 og 36 år.

En parkeringsafgift af denne størrelsesorden vurderes ifølge Aalborg Lufthavn ikke at være hæmmende for
lufthavnens fortsatte passagervækst.

TEN-midler

EU støtter infrastukturprojekter indenfor transportsektoren med de såkaldte TEN-T midler.
TEN-midlerne støtter fortrinsvist projekter indenfor særlige europæiske transport-korridorer, men har ved
hvert af de såkaldte halvårlige "calls", hvor projektudviklere inviteres til at søge om midler, forskellige
projektprofiler, der fokuseres på. Tidligere har et fokusområde været intermodalitet, dvs. sammenbinding af
forskellige transportformer.
Det er nærliggende i et eventuelt videre forløb at undersøge mere detaljeret om projektet rummer mulighed
for at opnå støtte gennem TEN-midler.
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