
Dene mytedræbe

Erhverv Norddanmark 
Erhverv Norddanmark er Aalborg-regionens største 
erhvervsorganisation – grundlagt i 1431 og dermed 
landets ældste af sin art. 

Erhverv Norddanmark samler omkring 500 virksomheder 
inden for handel, industri, service og liberale erhverv i 
bestræbelserne på aktivt at medvirke til at Aalborg-
regionen er attraktiv at drive og udvikle virksomhed i. 

Mission 

at give værdi gennem dynamik, udvikling og 
vidensdeling.

Vision

at Erhverv Norddanmark er at proaktiv i den 
erhvervspolitiske debat  

at Erhverv Norddanmark skal være den foretrukne 
dialogpartner i erhvervsudviklingen af såvel Aalborg 
som Norddanmark.

Mærkesager

Kompetenceudvikling, energi og miljø, innovation og 
infrastruktur. 

Nyhavnsgade 2, 9000 Aalborg,   
98 16 06 00, info@erhvervnorddanmark.dk,  
www.erhvervnorddanmark.dk

VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN
med Den Tredje Limfjordsforbindelse



Myte #

Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og 
folkedansere.

Fakta

 Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, 
men det er ikke det vi beskæftiger os – mest – med. 
Faktisk har Nordjylland målt på antal fuldtidsansatte 
forholdsmæssigt flere beskæftigede på industri-, 
råstofudvindings- og forsyningsvirksomheder og inden for 
byggeri og anlæg end resten af landet har. Og der er også 
flere beskæftigede inden for offentlig administration, 
undervisning og sundhed end i Danmark som helhed.

udbygning af byens havn, hvilket gav grobund for 
industrialisering og etablering af nye virksomheder inden 
for cementfabrikation, værfts- og maskinindustri, glas-, 
tobaks- og tekstilproduktion.

For godt 100 år siden gik Aalborg for alvor fra handels- 
og købmandsby til industriby. Og for tre årtier siden 
fulgte endnu en vigtig transformation da mange af de 
traditionelle fremstillingsvirksomheder blev erstattet af 
højteknologiske, videnbaserede virksomheder. Det var 
også i 1970’erne at Aalborg fik det universitet, der siden 
har spillet en afgørende rolle for byens udvikling til et 
center for uddannelse og forskning.

1

Kilder til denne tryksags faktuelle oplysninger: 
Danmarks Statistik, Social- og Indenrigsministeriet, Vækstforum Nordjylland, Aalborg 
Kommune, Aalborg Universitet / Institut for Mekanik og Produktion og Erhverv Norddanmark.

Vejdirektoratets
indstilling til
ministeren:
20 km motorvej, 4 spor vest
om Aalborg; tunnel
under �orden syd for Egholm,
lavbro nord for Egholm.
6.2 mia. kr. (2011-priser)

Vil aflaste tunnelen med
13.000 og broen med 5.000
køretøjer pr. hverdagsdøgn.

1933: 2 spor
1960: 4 spor

Hverdagsdøgn
31.100 køretøjer

Kapacitetsgrænse
31.000 køretøjer

Kapacitetsgrænse
nået nu!

Kilde: Vejdirektoratet

1969: 6 spor

Hverdagsdøgn
79.252 køretøjer

Kapacitetsgrænse
80.000 køretøjer

Årlig vækst 1,6 %

Kapacitetsgrænse
nået 2017

Kilde: Vejdirektoratet

LANG VEJ MOD LØSNING

VI ER ALLEREDE FOR SENT PÅ DEN
MED DEN TREDJE LIMFJORDSFORBINDELSE

HVOR MANGE ÅR GÅR DER?

1968

20 kommuner
anbefaler ekstra
tunnel allerede
om 15-20 år

Ministeren
fremsætter
anlægslov

Detailprojektering,
udbud, besigtigelse
og ekspropriationer

Folketinget
afsætter pulje
på finansloven

Start på 
anlægsarbejder 

Indvielse

DAGLIGT TIDSTAB OMKRING
LIMFJORDSTUNNELEN
MOD NORD KL. 1430-1630:

2011: 450 timer
2015: 800 timer

DAGLIGT TIDSTAB OMKRING
LIMFJORDSTUNNELEN
MOD SYD KL. 7-9:

2007: 440 timer
2015: 630 timer

VVM-
redegørelse

O�entlig
høring

Vej-
direktoratet
anbefaler
Egholmlinjen

Politisk
flertal for
Egholmlinjen

Transportminister Hans Christian Schmidt,
februar 2016: “Jeg er fuldt ud opmærksom
på det store lokale ønske om at binde
Nordjylland tættere sammen på tværs
af Lim�orden. Det ønske har vi jo også.”

Finansminister Claus Hjort Frederiksen,
januar 2016: “Vi er principielt åbne for
at drøfte, hvorvidt en forbindelse (…)
kan bidrage til at a�jælpe (…)
kapacitetsproblemer.”
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Myte #

Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og 
folkedansere.

Fakta

 Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, 
men det er ikke det vi beskæftiger os – mest – med. 
Faktisk har Nordjylland målt på antal fuldtidsansatte 
forholdsmæssigt flere beskæftigede på industri-, 
råstofudvindings- og forsyningsvirksomheder og inden for 
byggeri og anlæg end resten af landet har. Og der er også 
flere beskæftigede inden for offentlig administration, 
undervisning og sundhed end i Danmark som helhed.

udbygning af byens havn, hvilket gav grobund for 
industrialisering og etablering af nye virksomheder inden 
for cementfabrikation, værfts- og maskinindustri, glas-, 
tobaks- og tekstilproduktion.

For godt 100 år siden gik Aalborg for alvor fra handels- 
og købmandsby til industriby. Og for tre årtier siden 
fulgte endnu en vigtig transformation da mange af de 
traditionelle fremstillingsvirksomheder blev erstattet af 
højteknologiske, videnbaserede virksomheder. Det var 
også i 1970’erne at Aalborg fik det universitet, der siden 
har spillet en afgørende rolle for byens udvikling til et 
center for uddannelse og forskning.

1

Kilder til denne tryksags faktuelle oplysninger: 
Danmarks Statistik, Social- og Indenrigsministeriet, Vækstforum Nordjylland, Aalborg 
Kommune, Aalborg Universitet / Institut for Mekanik og Produktion og Erhverv Norddanmark.

Erhverv Norddanmark

Erhverv Norddanmark er Aalborgregionens største 
erhvervsorganisation. Organisationen, der er grundlagt i 
1431, er også landets største og ældste sammenslutning 
af sin art. 

Vi samler 500+ virksomheder og enkeltpersoner inden 
for handel, industri, service og liberale erhverv i bestræ-
belserne på aktivt at medvirke til, at Aalborgregionen er 
attraktiv at drive og udvikle virksomhed i.

Mission
Det er vores mission som tværfagligt erhvervsnetværk
at være erhvervslivets samlende talerør og give
regionens virksomheder værdi gennem dynamik,
udvikling og vidensdeling.

Vision
Vi er proaktive i den erhvervspolitiske debat og er den 
foretrukne dialogpartner i erhvervsudviklingen af Aalborg 
og Norddanmark.

Mærkesager 
Overordnet er det vores mærkesag at være det led, der 
skaber og udvikler samarbejde mellem erhvervslivet, 
uddannelsesinstitutionerne og det offentlige. 
På det konkrete plan er vores fokus på uddannelse og 
beskæftigelse, samarbejde med det offentlige og infra-
struktur.
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Kilder til denne tryksags faktuelle oplysninger: 
Danmarks Statistik, Social- og Indenrigsministeriet, Vækstforum Nordjylland, Aalborg 
Kommune, Aalborg Universitet / Institut for Mekanik og Produktion og Erhverv Norddanmark.

Udvalgets medlemmer er:

• Afdelingschef Henning Christensen, Region Nordjylland

• Direktør Claus Holstein, Aalborg Havn

• Direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner

• Stadsingeniør Svend Erik Pedersen, Aalborg Kommune

• Kommunaldirektør Christian Roslev, Aalborg Kommune

• Direktør Jens Otto Størup, Nordjyllands Trafikselskab

• Direktør Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn

• Formand Steen Royberg, Erhverv Norddanmark

I tilknytning til udvalget er der endvidere aftalt et tæt
samarbejde med Business Region North Denmark,
ligesom der løbende vil blive etableret samarbejder
med andre aktører.

Erhverv Norddanmarks 
infrastrukturudvalg

En velfungerende infrastruktur er en af de altafgørende 
parametre for at understøtte by- og erhvervsudvikling. 
Det er baggrunden for, at Erhverv Norddanmark har taget 
initiativ til at samle de væsentligste aktører inden for 
dette uhyre vigtige område.

For første gang i 25 år er det lykkedes at danne et forum, 
hvor offentlige og private samarbejder om at understøtte 
udviklingen af infrastrukturen, og dermed bidrage til en 
tæt dialog mellem de offentlige aktører og det nordjy-
ske erhvervsliv. Det gælder naturligvis i relation til Den 
Tredje Limfjordsforbindelse, men også i forhold til andre 
infrastrukturelle udfordringer. 
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Læs mere

Erhverv Norddanmark
www.erhvervnorddanmark.dk 

Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse
www.3limfjordsforbindelse.nu 

Region Nordjylland – ”Mobilitet i Nordjylland” 
www.kortlink.dk/myn2

Vejdirektoratet – ”3. Limfjordsforbindelse”
www.kortlink.dk/myn5

Kilder til denne tryksags faktuelle oplysninger: 
Erhverv Norddanmark, Folketinget,  
Komitéen for en 3. Limfjordsforbindelse, Region Nordjylland  
og Vejdirektoratet


