Nordjylland
Pulje

Mio. kr.

Pulje til mere cykeltrafik
Projektet udvikling af cykeltrafikken i Hjørring – Højeneruten, Hjørring
Kommune
Projektet omfatter etablering af 800 m cykelsti langs Skagensvej mellem Vellingshøjvej og
Primulavej samt tydeliggørelse af eksisterende cykelbaner på Nørrebro med rød asfalt. Disse
tiltag skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem boligområderne i Højeneområdet og
Skagensvej med bymidten samt øge trafiksikkerheden og skolebørnenes tryghed til Højene
Skole og svømmehal.

1,9

Forlængelse af cykel- og gangstier langs Løgstørvej i Hobro, Mariagerfjord
Kommune
Projektet omfatter 400 meters forlængelse af de eksisterende cykel- og gangstier på
Løgstørvej, etablering af to stibroer over jernbanen og etablering af to hævede flader i
vejkryds med henblik på hastighedsdæmpning, så krydset bliver mere sikkert for lette
trafikanter, særligt skoleelever.

3,7

Cykelsti langs Vilsundvej og Stenbjergvej, Thisted Kommune
Projektet omfatter anlæg af 1,8 km cykelsti langs Vilsundvej og Stenbjergvej. Stien vil erstatte
en usikker krydsning af Rute 26 nord for Sundby med en mere sikker rute for skolebørn til
hhv. Stagsted- og Snedsted Skole.

0,6

Cykelsti langs Kai Lindbergsgade, Hanstholm, Thisted Kommune
Projektet omfatter anlæg af 1 km cykelsti langs Kai Lindbergsgade fra Hanstholm Havn, hvor
der opnås tilslutning til en sti mod Klitmøller. Sammen med eksisterende faciliteter som
cykelbaner er cykelstien den sidste delstrækning, som mangler for at skabe sammenhæng for
cyklister på tværs af Hanstholm fra ferieområdet med Vigsø Feriecenter til Nationalpark Thy.

0,3

Cykelsti langs Vestergade, Aalestrup, Vesthimmerlands Kommune
I Aalestup etableres en 400 m lang cykelsti langs Vestergade, der bl.a. vil være til gavn for
skoleelever på Aalestrup Skole. Med projektet indsnævres Vestergade endvidere, hvilket
forventes at give en hastighedsdæmpende effekt.

0,3

Vadum banesti – porten mellem storbyen og vestkysten, Aalborg Kommune
Projektet omfatter samlet set en strækning på omkring 10 km fra de rekreative stier ved
Limfjorden i Nørresundby til kommunegrænsen mod Jammerbugt nordvest for Vadum.
Projektet vil etablere en sammenhængende banesti, der omfatter stivejvisning, rastepladser
og markedsføring af en samlet banesti.

2,0

Pulje til bedre fremkommelighed for busser
Intelligent kollektiv trafik på Læsø
Formålet med projektet er at give mulighed for at en nyindkøbt miljørigtig mindre el-bus kan
benyttes på alle de afgange hvor passagerantallet ikke kræver en større bus.

0,4

Pulje til fremme af ordninger og projekter der øger antallet af buspassagerer
Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland
Der vil blive opsat realtidsstandere på de mest brugte stoppesteder, afgangstavler med
realtidsinformation fra Rejseplanen på centrale offentlige steder, og introduceret infoskærme

1,8

i busserne samt gøre det muligt at købe billetter til bybusserne via mobiltelefonen.
Sammentænkning af bus og cykel
Nordjyllands Trafikselskab ønsker at afdække mulighederne for at skabe bedre sammenhæng
mellem bus og cykel.

0,2

Pendling- og passagerstrømsanalyse
Formålet med projektet er at kortlægge nordjydernes pendlingsmønster med henblik på at
understøtte dette bedre med kollektiv bustrafik og dermed tiltrække ikke mindst pendlere,
der i øjeblikket anvender bil.

0,4

