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Aftale om pulje til modulvogntog
Vejdirektoratets evaluering fra december 2011 af forsøget med modulvogntog
viser, at de hidtidige erfaringer er gode. Det gælder både angående
miljøeffekterne, driftsøkonomien og trafiksikkerheden.
Parterne bag aftalen (regeringen, V, DF, LA og K) er derfor enige om at
anvende i alt 30,7 mio. kr. til en udvidelse af forsøgsvejnettet for
modulvogntog. Med udvidelsen vil flere godsoperatører kunne benytte denne
energi- og omkostningseffektive transportform.
Kommunerne er blevet indbudt til at komme med forslag til nye strækninger på
statsvejene til modulvogntog. Med udgangspunkt i kommunernes forslag er
følgende strækninger udvalgt til finansiering inden for puljen:























Rute 11 mellem Thisted og Aalborg (3,4 mio. kr.)
Rute 13 mellem Rundkørsel Vestermarksvej i Viborg og afkørsel 32 på
motorvej E45 (1,6 mio. kr.)
Rute 11 mellem Skjern og afkørsel 73 på motorvej E20 (0,7 mio. kr.)
Rute 11 mellem Brejning og Holstebro (0,3 mio. kr.)
Rute 25 mellem afkørsel 65 på motorvej E45 og Tønder (4,0 mio. kr.)
Rute 11 mellem Struer og Hurup (0,9 mio. kr.)
Rute 55 mellem Aabybro og Pandrup (0,6 mio. kr.)
Rute 11 mellem frakørsel 73 Korskro og grænsen (2,1 mio. kr.)
Rute 30 mellem Billund Lufthavn og frakørsel 8 rute 18 (0,8 mio. kr.)
Rute 30 mellem frakørsel 73 Korskro og Billund Lufthavn (0,9 mio. kr.)
Rute 16 mellem Sønder Ringvej og Hestedalsvej (Viborg) (0,2 mio. kr.)
Rute 15 mellem Brejning og Ringkøbing (0,3 mio. kr.)
Rute 26 mellem rute 34 og Ny Viborgvej (Skive) (0,7 mio. kr.)
Rute 26 mellem E45 og Hammel (0,1 mio. kr.)
Rute 8 mellem Tønder og Tinglev (0,7 mio. kr.)
Rute 42 mellem E45 frakørsel 72 og Uge (0,4 mio. kr.)
Rute 8/42 mellem Tinglev og Uge (0,6 mio. kr.)
Rute 40 mellem Frederikshavn og Skagen Havn (1,8 mio. kr.)
Rute 181/513 mellem Thyborøn og Struer (2,2 mio. kr.)
Rute 57 mellem E20 og Ølsgårdvej (Sorø) (1,4 mio. kr.)
Rute 29 mellem E45 Hobro og Fjerritslev (1,7 mio. kr.)
Rute 28 mellem Billund Lufthavn og E45 frakørsel 61 (0,5 mio. kr.)
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Rute 26 mellem Viborg og Skive (0,2 mio. kr.)
Rute 29 mellem Østerild og Ræhr (0,7 mio. kr.)
Rute 21 mellem Holbæk og Odden (0,1 mio. kr.)
Rute 21 mellem Ebeltoft og Bjødstrup (0,6 mio. kr.)
Rute 57 mellem Holbæk og Sorø (3,2 mio. kr.)

Desuden tilsluttes følgende to ruter til forsøgsvejnettet, hvilket kan ske uden
ombygninger af vejforløbet:



Rute 28 mellem afkørsel 61 ved Vejle på motorvej E45 og Fredericia
Rute 22 mellem Kalundborg Havn og Slagelse Omfartsvej (ruten kan
åbnes, når Slagelse Omfartsvej er færdig, forventeligt i efteråret 2013).

Strækningerne fremgår af kortbilaget nedenfor. For nærmere information om
de enkelte projekter henvises til pressechef i Vejdirektoratet, Martin
Østergaard (tlf. 21 29 07 33).
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