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Udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed  
 

 

 

Udmøntning af midler i 2018 og 2019 til mindre initiativer på transportområdet 

Med Aftale om Finanslov 2018 blev regeringen (V, LA, K) og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en 

pulje på 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til mindre transportinitiativer. Det fremgår af Aftale om 

Finanslov 2018, at puljen udmøntes af aftaleparterne og målrettes mindre transport- og infrastruktur-

initiativer.  

 

I forbindelse med aftalens udmøntning er der lagt vægt på projekter med god samfundsøkonomi og et 

solidt beslutningsgrundlag. Puljen fordeler sig med henholdsvis 22,9 mio. kr. til trafiksikkerheds-

projekter og 75,7 mio. kr. til fremkommelighedsprojekter.  

 

Parterne er enige om, at følgende projekter i 2018 og 2019 får tilskud fra puljen til mindre 

transportinitiativer: 

 

Trafiksikkerhed 

 Bundet venstresving ved kryds (Bredgade i Struer Kommune) (3,0 mio. kr.) 

 Krydsombygning ved Ansvej, Ans (5,9 mio. kr.) 

 Krydsombygning af Vildsundvej/Åsvej i Vilsund (6,2 mio. kr.) 

 Rundkørsel, Koldingvej, Tyvse i Tønder Kommune (7,8 mio. kr.) 

 

Fremkommelighed 

 120 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger (18,2 mio. kr.) 

 Ekstra frakørselsbane på Motorring 3 ved Lagergårdsvej (TSA 18) (8,3 mio. kr.) 

 Hillerødmotorvejen nordgående TSA 5 Værebrovej (3,4 mio. kr.) 

 Parallelspor ved forbindelsesrampe mellem Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen, TSA 46, 

Århus N (24,7 mio. kr.) 

 Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S 

(21,1 mio. kr.)  

 

For så vidt angår projektet Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 

59, Fredericia S, forudsætter realiseringen af projektet, at Fredericia Kommune medfinansierer 

projektet med 18,3 mio. kr. i alt. Medfinansieringen skal fordeles med henholdsvis 9,8 mio. kr. i 2019 og 

8,5 mio. kr. i 2020.  

 

I alt udmøntes der med aftalen 98,6 mio. kr.  


