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Notat 

Kort beskrivelse af nyt regionalt togsystem i Nordjylland. 

Tal og muligheder i følgende tekst beskri-

ver løsningen, hvor Regionen overtager 

ansvaret for den regionale togbetjening, 

incl. den fulde drift af Aalborg Nærbane. 

Den nordjyske togkørsel kommer til at 

bestå af et selvstændigt regionaltogssy-

stem, der køres af Nordjyske Jernbaner 

og en betjening med fjerntog, der køres af 

DSB. 

Kørslen udvides markant. Der indføres 

fast halvtimesdrift mellem Skørping og 

Hjørring, fast timedrift mellem Hjørring og 

Hirtshals samt mellem Hjørring og Frede-

rikshavn-Skagen, overalt suppleret med 

ekstra kørsel i myldretiden. 

Man kommer altså til at kunne køre hele 

vejen fra Skørping til Hirtshals eller Ska-

gen uden at skulle skifte tog eller vente 

undervejs. Også det nuværende 12 minut-

ters ophold i Aalborg fjernes.  

Der indsættes nye, eller nyere, komfortab-

le og hurtigere tog, der sammen med 

optimerede køreplaner og en udbygning 

af infrastrukturen(Togfonden) betyder 

kortere rejsetider for alle rejsende i Vend-

syssel. 

Pendlerne omkring Aalborg får en styrket 

nærbane, der i fremtiden betjener hele 

strækningen fra Skørping til Hjørring i fast 

halvtimes drift uden skifte. På den måde 

åbnes der op for helt nye pendlingsmulig-

heder med tog. 

Med et regionalt togsystem får Regionen, 

NT og Nordjyske Jernbaner mulighed for 

sammen at etablere bedre sammenhæng 

mellem busser og tog. Sammen med de 

mange nye togafgange og de kortere 

rejsetider, giver det et meget attraktivt 

kollektivt transportsystem, der kan være et 

reelt alternativ til bilen. 

På fjerntogssiden kommer der fortsat til at 

køre nøjagtig samme antal Lyn og IC tog 

mellem Aalborg og København som i dag. 

Omkring halvdelen af Lyntogene fortsæt-

ter i dag helt til Frederikshavn, og fra den 

anden halvdel kan man i dag komme til 

Frederikshavn, ved at skifte til et andet 

tog. 

Fremover vil der dagligt være 6 Lyntog, 

mellem København og Frederikshavn 

uden togskifte, og man vil fortsat kunne 

komme til Frederikshavn med alle lyntog 

fra København, selvom man skal skifte i 

Aalborg på et par flere afgange end i dag.  

Alle de rejsende, der rejser internt i Nord-

jylland, og alle de fjernrejsende, der star-

ter i Aalborg eller Himmerland, får udeluk-

kende forbedrede muligheder. Det gælder 

også for de fleste af de fjernrejsende fra 

Vendsyssel. Ingen fjernrejsende fra Vend-

syssel vil miste muligheden for en lyntogs-

forbindelse, men nogle få vil få et nyt 

skifte i Aalborg, hvis de da ikke i stedet 

vælger en af de 6 gennemgående afgan-

ge. Og da en del af disse rejsende kom-

mer fra Hirtshals eller Skagen, vil de 

fremover i stedet spare et skifte i Hjørring 

eller Frederikshavn. 

Da hovedparten af alle de togskifter, der i 

dag er i Hjørring og Frederikshavn for-

svinder, betyder omlægningen nok, at 

nogle fjernrejser får et skifte, men den 

medfører også, at mange, mange flere 

fremover slipper for et togskifte på deres 

daglige pendlerrejse.  

 

 

 

 

 
  



 

Side 2 af 2 

FAKTA: 

 

 

Den øgede regionale togdrift giver fortsat plads til 6 

daglige direkte lyntogsforbindelser til Frederikshavn. 

DSBs kørsel i Vendsyssel reduceres hermed med 1 

mio. togkm årligt. Hertil kommer 0,25 mio. togkm på 

Aalborg Nærbane. Det giver i alt 1,25 mio. togkm., 

der overflyttes til regional niveau. 

I den foreliggende regionaltogsmodel forventes der 

fremover produceret ca. 2,2 mio. togkm pr. år på 

hovedbanen, dvs. Skørping -  Hjørring - Frederiks-

havn. Hertil kommer en udvidelse af kørslen på 

Nordjyske Jernbaners eksisterende lokalbanenet på 

0,2 mio. togkm / år, ialt en netto udvidelse på ca.1,2 

mio togkm. 

Udvidelsen vil betyde ca. 64% flere afgange Aalborg-

Hjørring og ca. 24% flere afgange Hjørring-

Frederikshavn. På lokalbanen kommer der ca. 38% 

flere tog Frederikshavn-Skagen og ca. 8% flere Hjør-

ring-Hirtshals. 

Forventede effekter af ny betjeningsmodel. 

Selvstændigt regionaltogssystem nord for Skør-

ping. Uafhængigt af Fjerntogssystemet. Forsinkelser 

i resten af landet vil ikke forplante sig til den regiona-

le pendlertrafik. IC indgår ikke i Aalborg Nærbane. 

Nærbane med fast halvtimesdrift Skørping – Aalborg 

– Hjørring uden skifte eller ventetid i Aalborg.   

Kørselsomfanget udvides med 60-80%. 

Sammenhængende togforløb uden skifte: Passa-

gererne kan rejse Skørping –Aalborg – Hjørring - 

Hirtshals eller Skørping - Aalborg - Hjørring – Frede-

rikshavn – Skagen uden skifte. 

DSB IC: Samme antal afgange som i dag. Alle IC 

tog ender, som i dag, i Aalborg. Forbindelse videre til 

Vendsyssel med regionaltog efter hver ankomst. 

Kortere rejsetider ud af regionen, da IC fremover 

ikke behøver at betjene alle nærbanestationer i 

Himmerland.  

DSB Lyn: Samme antal afgange som i dag. 6 Lyn-

togsforbindelser fortsætter fremover til Frederiks-

havn, mod 9 i nuværende kontrakt, og ca. 10 i daglig 

drift.  Forbindelse videre fra alle Lyntog, ved skifte. 

Udvidet ’Aalborg Nærbane’ mellem Skørping og 

Hjørring to gange i timen uden skifte eller ventetid. 

Mulighed for rigtig lyntog i Vendsyssel og rigtig IC i 

Himmerland. 

Kortere køretider pga nye tog, forbedret infrastruk-

tur og optimeret køreplan 

120.000 færre skifter (netto) og 91.000 timer spa-

ret i rejse/skiftetid pr. år. 

Bedre koordinering af bus/tog og flere passagerer  

Økonomi Finansieres af overførte statslige midler 

(DSB kontrakten), sammen med indtægter fra flere 

passagerer.

 


