
AALBORG LETBANE 

EN VÆSENTLIG BRIK I DANSK VÆKSTPOLITIK

Aalborg Letbane

Væksten er koncentreret om 

de 4 største danske byer

Letbanen skaber investeringer og jobs

Finansiering af letbanen er aftalt i 2015 mellem 
staten, regionen og kommunen

Lille beløb for statskassen 

– uvurderlig betydning for væksten i Nordjylland

Øget transportbehov pga. nyt supersygehus, 

pendlere og studerende

Årlig udgift på finansloven 2016-2021 (mio. kr.)

Som Norddanmarks hovedby skal Aalborg sikre og skabe 
vækst i hele Nordjylland. En letbane er både grundlag og 
driver for at kunne skabe denne udvikling.

Aftalen om en letbane i Aalborg har allerede betydet nye investeringer 
i byen under forudsætning af, at letbanen bliver etableret. I modsæt-
ning til fx øget busdrift er letbanen  en blivende investering, som giver 
investorerne den fornødne tillid til den kommende udvikling.

I stil med de øvrige letbaner i Danmark (Århus, Odense og København) har der med 
Finansloven 2015 været aftalt en finansiering af Aalborg Letbane, fordelt mellem stat, 
region og kommune. Finansieringen fra Aalborg kommune og Region Nordjylland er 
bevilget.

Statens finansiering af Aalborg Letbane udgør 41 mio. kr. i 2016. 
Det er en meget lille del af de samlede investeringer i dansk infra-
struktur. Men en investering af uvurderlig betydning for væksten i 
Nordjylland. 

Hver dag skal 66.000 mennesker gennem Aalborg til  arbejde eller uddannelse. Når det nye 
supersygehus står klar i 2020, øges trafikken yderligere med 1.700 ambulante patienter dagligt, 
ansatte, pårørende m.fl. Vejene i Aalborg kan ikke klare så mange flere biler og busser. 

Aalborg 
+ 9 % indbyggere
+ 0,2 % beskæftigelse

Landsplan
+ 5 % indbyggere
- 1,2 % beskæftigelse

Aalborg vokser mere end 
resten af landet

Nye investeringer i byggeri langs letbanen: 
26 mia. NOK efter 4 år  

Investering i letbane: 2 mia. kroner

X 13 i Bergen

Et letbanekøretøj Tre busser 100 biler
6. oktober 2015

Dagligt passagergrundlag
25.000 pendlere 
40.000 studerende
1.700 ambulante patienter
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