
 

1 
 

 

 

 

 

 

8. juni 2012 

 

NOTAT  
 
Vedr.  Etapeløsninger af hærvejsmotorvej 
 
Ved hjælp af Jylland-Fyn modellen har Cowi for Trekantområdet Danmark og 
Hærvejsmotorvejskomiteen udarbejdet analyser af trafik og aflastningspotentialer for 3 
etapemuligheder af en hærvejsmotorvej, sammenlignet med en fuld udbygning af 
hærvejsmotorvejen. 
 
Udgangspunktet for analyserne er den linjeføring, der ved analyser i august 2011 blev konkluderet 
er den trafikalt mest optimale løsning – den såkaldte Bredsten-løsning (i alt 175 km motorvej). 
 
De 3 etapemuligheder, der er analyseret er: 

 Etape fra E20/E45 i syd til krydsning med Rute 18 – Herningmotorvejen omkring Give 

 Etape fra E20/E45 i syd til krydsning med Rute 15 – Herning-Aarhus motorvejen omkring 
Pårup 

 Etape fra E20/E45 i syd til krydsning med Rute 26 – sydøst for Viborg 

Der er ikke analyseret på etaper startende fra nord, da de ikke anses at have nogen aflastende 
effekt på E45 Aarhus - Trekantområdet, hvor der er de mest påtrængende trængselsproblemer. 

Hovedkonklusionerne i Cowis analyse er: 

 Trafikken på de pågældende etaper vil være en del lavere end ved en fuld udbygning, idet 
trafik fra Nordjylland ikke vil vælge en hærvejsmotorvej. Specielt for etaper nord for 
Herningmotorvejen Rute 18 vil trafikken være meget lav. 

 En hærvejsmotorvej vil overordnet set først aflaste E45 i Østjylland når den er fuldt 
gennemført. 

 De 3 etape løsninger vil kunne aflaste E45 omkring Kolding og Vejlefjordbroen i et vist 
omfang.  En rute 18/Give etape vil kun aflaste Vejlefjordbroen med ca. 15 % af fuld 
udbygning, en rute 15/Pårup etape vil kunne aflaste Vejlefjordbroen med ca. 30 % af fuld 
udbygning og en rute 26/Viborg etape med ca. 45 % af fuld udbygning. Det er imidlertid 
ikke ved Vejlefjordbroen, der er de mest påtrængende problemer efter færdiggørelse af den 
igangværende udbygning ved Vejle. Efter den igangværende udbygning ved Vejle 
forventes der først behov for aflastning af Vejlefjordbroen omkring 2030. 

 Etapeløsninger til hhv. Rute 18 Herningmotorvejen og Rute 15 Aarhus-Herningmotorvejen 
vil overhovedet ikke aflaste E45 nord for Vejle. Det er ellers på denne strækning, efter den 
igangværende udbygning af E45 ved Vejle, der først vil vise sig kritisk trængsel. 
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Strækningerne Aarhus-Skanderborg forventes at nå kritisk trængsel i 2016-19 og 
Hornstrup-Skanderborg i 2020-23. 

 En etapeløsning til Viborg (som udgør ca. ¾ af den fulde hærvejsmotorvej) vil give en 
begrænset aflastning af E45 nord for Vejle/Hornstrup. Aflastningen vil imidlertid kun være 
på ca. 15 % af aflastningen ved fuld udbygning, og ikke svare til mere end 1-3 års 
trafikvækst. 
 

Ud fra trafikal henseende må implikationerne for rækkefølge af hhv. etape/fuld udbygning af en 
hærvejsmotorvej og udbygning E45, afhænge af hvor hurtigt en hærvejsmotorvej i givet fald kan 
gennemføres. 

 Såfremt en hærvejsmotorvej i sin fuld længde kan gennemføres inden 2016-19 vil det være 
hensigtsmæssigt at starte med at gennemføre hærvejsmotorvejen inden der tages hul på 
etapevis udbygning af E45. 

 Såfremt en hærvejsmotorvej i sin fulde længde først kan være færdig omkring 2020 vil det 
være nødvendigt at udbygge E45 på strækningen Skanderborg-Aarhus forinden, da kritisk 
trængsel allerede på dette tidspunkt vil være nået på denne strækning. Etapevis udbygning 
af hærvejsmotorvejen ændrer ikke ved denne konklusion. 

 Såfremt en hærvejsmotorvej i sin fulde længde først kan være færdig efter 2023, vil det 
udover strækningen Aarhus-Skanderborg også være nødvendigt at udbygge strækningen 
Vejle-Skanderborg forinden, da kritisk trængsel på dette tidspunkt også vil være nået på 
denne strækning. Etapevis udbygning af hærvejsmotorvejen ændrer ikke ved denne 
konklusion. 

 Såfremt en hærvejsmotorvej først kan være færdig hen mod 2030, vil det som nævnt være 
nødvendigt forinden at udbygge hele E45 strækningen Vejle-Aarhus. I dette tilfælde kan der 
ud fra trafikal henseende være fornuft i at starte med en etape fra E20/E45 i syd til f.eks. 
Give, idet det vil udskyde behovet for udbygning af Vejlefjordbroen nogle år.  

  

 
 
 


