Lille rute — stor forandring

”Port of Aalborg investerer i Fjordbus-projektet, fordi
det er vigtigt for byen at øge mobiliteten på tværs
af Limfjorden og være first mover på udvikling og
introduktion af teknologi, der muliggør en fremtidig
førerløs færgedrift på tværs af Limfjorden”.
CLAUS HOLSTEIN
CEO, Port of Aalborg

Forbindelse
til fremtiden
Aalborg har de seneste år positioneret sig som
en by, der er værd at lægge mærke til. En by, hvor
vi tager byudvikling og bæredygtighed alvorligt. Der
bliver kigget vores vej, og studerende, arbejdspladser
og turister strømmer fortsat til. Samtidig øges presset
på den i forvejen belastede infrastruktur i centrum.
Og det kræver, at vi fortsat sætter bæredygtighed
højt på dagsordenen og tænker i mobilitetsfremmende og fleksible transportløsninger.

FØRERLØS OG FOSSILFRI
HAVNETRANSPORT
Fjordbussen er et projekt under Center for Logistik og Samarbejde,
som skal munde ud i en 100% eldrevet og førerløs færgeforbindelse
mellem Aalborg og Nørresundby. En bus på vandet, som vil forbedre
mobiliteten for nordjyderne, styrke Aalborg som turistdestination og
bringe os i førerpositionen inden for bæredygtig og maritim udvikling.
Til gavn for Aalborg, Nordjylland og for Danmark.

Implementeres Fjordbussen som
planlagt i 2022, vil den blive den
første emissionsfri og autonome
færgeforbindelse i Danmark – og
en af de første på verdensplan.
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Midt i
det hele
Fjordbussen kommer til at sejle mellem
Musikkens Plads umiddelbart øst for
Musikkens Hus i Aalborg og Stigsborg
Havnefront i Nørresundby. Det bliver
nemt at hoppe af og på, også med
cykel, og turen tager kun 5 minutter.

Med udviklingen af Stigsborg Havnefront
forventes det, at området i fremtiden vil huse
7.500 indbyggere samt en række erhverv, cafeer
og offentlige institutioner. Det gør stedet ideelt som
stop for Fjordbussen, der bl.a. vil være et oplagt
transportvalg for dem, der kommer til at bo eller
arbejde på Stigsborg.
På Aalborg-siden sker af- og påstigning midt
i byens kulturelle centrum, og turen giver en
enestående mulighed for at opleve Musikkens Hus
og Aalborg havnefront fra søsiden.
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TÆTTERE PÅ HINANDEN
For bare et par år siden var det ikke sådan lige at
krydse Limfjorden, hvis ikke man var i bil. Fjorden
var som en slags prop, som fik afstanden mellem
Aalborg og Nørresundby til at synes større.
Det er heldigvis ved at ændre sig takket være tiltag
som Kulturbroen, der har givet nye transportmæssige muligheder. Sammen med den planlagte cykelog gangbro mellem Aalborg C og Stigsborg Brygge
vil Fjordbussen bidrage til at forene de to byer
yderligere og styrke mobiliteten for nordjyderne.
RUTE: Musikkens Plads til Stigsborg Havnefront
TURENS VARIGHED: 5-7 minutter
AFGANG: Hvert 15. minut

NØRRESUNDBY

STIGSBORG HAVNEFRONT

CREATE (AAU)

ØSTRE HAVN

MUSIKKENS PLADS

AALBORG
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Bedre mobilitet
— bedre by
Aalborgs infrastruktur er under pres.
Med strategien ”Mobilitet 2040” har
Aalborg Kommune derfor sat en klar
retning for den fremtidige udvikling af
vores transportsystem. Vi skal være
bedre til at bevæge os bæredygtigt og
med mere hensyn. Til miljøet, til byen
og til hinanden. Det kræver, at vi
tænker i nye veje - både i overført
og bogstavelig betydning.

Med Fjordbussen kan vi forbedre nordjydernes
mobilitet markant og give dem et tiltrængt bæredygtigt
transportalternativ. For den enkelte borger vil det bl.a.
betyde reduceret rejsetid og større frihed. Og for den
trafikale situation i Aalborg vil det også have en række
positive konsekvenser.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING
Bæredygtig transport handler ikke bare om at reducere
CO2-udslippet af vores transportmidler. Det handler
om at forkorte afstande og sikre fleksibilitet og diversitet.
Om at bidrage til, at vi kan bevæge os problemfrit fra
A til B, og at vores transportmidler bliver mere alsidige.
Set i dette perspektiv vil Fjordbussen være et oplagt
led i Aalborgs bæredygtige udvikling.
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Positive konsekvenser
AFLASTNING AF LIMFJORDSBROEN
Limfjordsbroen er et af de mest trafikalt belastede
områder i Aalborg Kommune. Fjordbussen vil udgøre
en attraktiv transportmulighed for dem, der f.eks.
skal til og fra arbejde eller skole.
MINDRE TRÆNGSEL I CENTRUM
Atmosfæren i Aalborg centrum bærer præg af
et stigende antal biler på vejene, og kø på
Limfjordsbroen er efterhånden hverdagskost.
Med Fjordbussen kan vi lette trafikpresset og
reducere kødannelsen i centrum.
BEDRE PARKERINGSFORHOLD
Også den pressede parkeringssituation i Aalborg
vil nyde godt af en bilfri transportmulighed, ikke
mindst i forbindelse med store arrangementer som
The Tall Ships Races, hvor pladsen bliver endnu
mere trang.
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En tryg og sikker tur
Fjordbussen vil naturligvis blive udstyret med
alt nødvendigt og lovpåkrævet sikkerhedsudstyr. Der er 24 timers kameraovervågning
fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland, hvilket
giver en ekstra tryghed for passagererne.

• 100% autonom og
emissionsfri fjordbus
• Forventet levetid: 15 år
• Kapacitet: 20-25 passagerer
• Plads til barnevogn,
cykel og kørestol
• Flytbart landanlæg
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Fjordbus
— ja tak!
For at blive klogere på, hvad
en fjordbus vil betyde for
borgerne, foretog vi i 2019 en
spørgeskemaundersøgelse.
Svaret er ikke til at tage fejl af:
Nordjyderne vil gerne have
en fjordbus.

87%

87% er interesseret i at bruge
Fjordbussen som et alternativ til
Limfjordstunnellen og -broen.

64%

64% er villige til at betale 20 kr.
eller mere for en tur, hvis
ventetiden er 15 min. eller mindre.

87%

87% mener, at det er væsentligt, at
Fjordbussen bliver en integreret del
af det offentlige transportsystem.
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En særlig oplevelse
på vandet
En færgetur over Limfjorden handler om meget
mere end at komme fra A til B. Det handler om
at få en oplevelse. Fjordbussen vil give både
borgere og besøgende en unik mulighed for at
komme tættere på fjorden og se nye sider af
Aalborg og Nørresundby.
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ET TRÆKPLASTER FOR TURISTER
Med påstigning centralt ved Musikkens Plads vil Fjordbussen med
al sandsynlighed blive et trækplaster for de tusindvis af turister, der
særligt i sommerperioden færdes i området omkring havnefronten.
Ikke mindst i forbindelse med store arrangementer som The Tall Ships
Races og DGI Landsstævnet. Dertil kommer de tusindvis af turister fra
nær og fjern, der hvert år kommer til Aalborg med krydstogtskib.

"Fjordbus projektet har det hele og er en total win-win for beboerne i
Aalborg og Nørresundby, samt for de nordjyske maritime virksomheder.
Fjordbussen kan være med til at synliggøre den bredde vi favner i det
Nordjyske – med et højt specialiseret universitet, nogle af de førende
danske maritime virksomheder, og et CLS som sikre at den nyeste
viden bringes i anvendelse”. Med den nationale førerposition, som
Nordjylland har indenfor det maritime, så er samarbejdet omkring den
førerløse eldrevne fjordbus netop udtryk for den unikke evne og de
miljøer, som Nordjylland har til at vidensdele og skabe jobs."
RASMUS HAUGAARD
Formand, Erhverv NordDanmark
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“Fjordbus-projektet er et helt centralt element i at
dokumentere, at Danmark går forrest både hvad
angår teknologiudvikling (autonomi) men også den
blå-grønne omstilling. Projektet vil i øvrigt være til
gavn for mange maritime virksomheder i Nordjylland”.
TROELS SEVERINSEN
CEO Logimatic og Formand for det Maritime Netværk i Aalborg

12

Ud i det blå
Grøn omstilling og digitalisering inden
for den maritime sektor har de seneste
år indtaget en prominent plads på
dagsordnen. Danmark kan med et
pionerprojekt som Fjordbussen blive et
foregangsland for klimavenlig skibsfart
med store potentielle gevinster i både
et lokalt og et globalt perspektiv.

LOKALT
FLERE I ARBEJDE INDEN FOR DEN
MARITIME SEKTOR
Fjordbussen vil få stor betydning for udviklingen af
den danske maritime industri og styrke konkurrenceevnen for både projektets samarbejdspartnere
og eksterne interessenter. Projektet vil skabe flere
arbejdspladser i den maritime branche og bidrage til
den grønne omstilling inden for det Blå Danmark.
GLOBALT
ØGET KONKURRENCEEVNE
OG BRANDVÆRDI
Der findes endnu ikke et førerløst fartøj noget sted i
verden, men i flere lande arbejder man på at komme
først. Med Fjordbussen har vi altså mulighed for at
være et af de første lande til at introducere fossilfri
og førerløs færgedrift – præcis som vi gik i front,
hvad angik førerløse busser – og dermed sætte en
tyk streg under vores globale førerposition inden for
maritim teknologi og bæredygtig udvikling.
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Værdi hele
vejen rundt
Fjordbussen vil gøre langt mere end at forbedre nordjydernes
hverdag nu og her. Den har potentiale til at blive en stor gevinst,
ikke bare for Aalborg men for hele Danmark. Foruden de store
besparelser, der på sigt vil opnås på bemanding, brændstof
og vedligehold, vil de mange positive konsekvenser tilsammen
udgøre en stor samfundsøkonomisk værdi.

SUNDHED

TURISME

· Reduceret CO2-udslip
· Reduceret luftforurening
· Flere, der vælger at gå eller cykle

· Øget global omtale
· Øget antal turister i Aalborg
· Styrkelse af Danmarks omdømme

TRIVSEL

DANSK ERHVERV
& MARITIM INDUSTRI

·
·
·
·

Reduceret trafikstøj i centrum
Forbedrede parkeringsforhold
Øget valgfrihed
Kortere rejsetid

· Flere i arbejde inden for det Blå Danmark
· Øget global konkurrenceevne
· Danmark som frontløber for
maritim innovation

Budget for projekt Fjordbus
Udvikling af
Fjordbus-projektet

7.5 mio kr.*

Prototypefartøj inkl. udstyr
og passager aptering

+

6 mio kr.

*Allerede finansieret af Shippinglab og Port of Aalborg
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Landanlæg &
kommunikationsudstyr

+

8 mio kr.

= 21,5 mio. kr.
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Projektet Fjordbussen varetages af Center for Logistik og Samarbejde, som er et
datterselskab til Port of Aalborg. Vi arbejder tæt sammen med ShippingLab/DTU,
Port of Aalborg, Logimatic og Aalborg Universitet samt en række andre lokale
aktører inden for logistik og maritim udvikling.

Denne brochure er trykt på genbrugspapir.

Hvis du vil vide mere om
Fjordbus, så vil vi gerne
høre fra dig.
info@logsam.dk · +45 6051 0171

