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Gennemførte	  analyser	  
-‐	  i	  samarbejde	  med	  Hærvejsmotorvejskomiteen	  

•  Trafikal	  analyse	  på	  baggrund	  af	  NIRAS	  rapport	  
•  Trafikal	  opEmering	  af	  linjeføringer	  og	  
samfundsøkonomisk	  analyse	  	  

•  AlternaEve	  finansieringsmuligheder	  

•  Etapeløsninger	  
•  Hvor	  hurEg	  kan	  Hærvejsmotorvej	  
gennemføres?	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hærvejsmotorvej	  –	  hvorfor?	  
Ø 	  	  Dårlig	  vejbetjening	  af	  Billund,	  Silkeborg,	  Viborg	  og	  andre	  
dele	  af	  Midt-‐	  og	  Vestjylland	  

Ø 	  	  Udsigt	  El	  kapacitetsproblemer	  på	  hele	  	  E45	  mellem	  
Haderslev	  og	  Randers	  

1.  KriEsk	  trængsel	  Aarhus	  –	  Skanderborg	  omkring	  	  2015-‐2020	  

2.  KriEsk	  trængsel	  Vejle-‐Skanderborg	  	  og	  omkring	  og	  syd	  for	  Kolding	  
2017-‐2023	  	  

3.  IGEN	  KriEsk	  trængsel	  Vejle	  Fjordbro	  omkring	  2030	  

4.  KriEsk	  trængsel	  Aarhus-‐Randers	  omkring	  2035-‐40	  



Trafikstrømme	  
El/fra	  

Nordjylland	  



Hærvejsmotorvej	  

NIRAS	  screenede	  i	  2010	  	  mulige	  
alterna7ver	  for	  
Transportministeriet	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trafikal	  analyse	  på	  baggrund	  af	  NIRAS	  rapport	  
Østlig	  
Hærvejs-‐
motorvej	  Vestlig	  

Hærvejs-‐
motorvej	  



Trafikal	  op7mering	  af	  linjeføringer	  

•  På	  den	  nordlige	  del	  følge	  Rute	  13	  
•  På	  den	  sydlige	  del	  have	  fat	  i	  E20	  mod	  øst	  og	  
E45	  mod	  syd	  	  

•  Ikke	  for	  langt	  mod	  vest	  
– ca.	  10	  km	  mod	  vest	  omkring	  Bredsten/Vandel	  
reducerer	  aflastningen	  af	  Vejle]ordbroen	  med	  ca.	  
30%	  



Trafik	  på	  Hærvejsmotorvej	  
2030	  svarer	  5l	  nuværende	  
trafik	  Vejle-‐Aalborg	  

Hærvejsmotorvejen	  
aflaster	  E45	  for	  20-‐25%	  af	  
trafikken	  	  

Trafikale	  effekter	  med	  opEmal	  linjeføring	  (2030)	  



Kilde:	  Transportministeriet	  



Økonomi	  for	  en	  Hærvejsmotorvej	  

• Anslået	  anlægspris:	  14-‐19	  mia.	  kr.	  	  

• Samfundsøkonomisk	  forrentning:	  8,4-‐11,1%	  

• Anslået	  besparelse	  på	  udvidelse	  af	  E45:	  12-‐13	  mia.	  kr.	  
• 	  ikke	  behov	  for	  ny	  Vejle]ordbro	  
• 	  ikke	  behov	  for	  8	  spor	  Kolding-‐Aarhus	  
• 	  ikke	  behov	  for	  6	  spor	  ved	  Randers	  



Anlægspris	   Intern	  
Rente	  

Hærvejsmotorvej	  	   14-‐19	  mia.	  kr.	   8	  –	  11	  %	  

E45	  udvidet	  i	  etaper	  først	  El	  6	  spor	  og	  
senere	  El	  8	  spor	  

26-‐27	  mia.	  kr.	   8%	  

KombinaEon	  Hærvejsmotorvej	  og	  delvis	  
udvidelse	  af	  E45	  

28-‐33	  mia.	  kr.	   ?	  

Sammenligning	  med	  E45	  udvidelse:	  



Hvordan	  finansieres	  en	  hærvejsmotorvej?	  
Riget	  fages	  penge	  

• 	  Staten	  eller	  statsgaranEmodel	  den	  billigste	  finansieringsmåde	  
• 	  OPP/privat	  anlæg	  25-‐30%	  billigere	  før	  det	  opvejer	  dyrere	  finansiering	  (med	  
nuværende	  rente	  på	  statsobligaEoner	  endnu	  mere)	  

• 	  Mulige	  suppleringskilder	  El	  nuværende	  statslige	  bevillinger	  
• 	  	  Generelle	  skageindtægter	  

• 	  	  Øremærkede	  generelle	  skageindtægter	  fra	  bilist	  
• 	  Benzin/dieselafgii	  (adfærdsregulerende)	  
• 	  Ejerafgii	  (ikke	  adfærdspåvirkende)	  
• 	  Motorvejsvignet	  (uheldig	  adfærd)	  
• 	  Road	  pricing	  (ajængig	  af	  sted,	  Ed	  og	  køretøj)	  

• 	  	  Direkte	  brugerbetaling	  fra	  bilister	  på	  pågældende	  strækning	  



Eksempler	  på	  finansieringskilder	  
Alle	  projekter	  i	  det	  dobbelte	  H	  i	  løbet	  af	  10	  år	  -‐	  StatsgaranEmodel	  

• 	  100	  %	  finansieret	  af	  supplerende	  kilder	  
• 	  60	  øre/liter	  benzin/diesel	  
• 	  1000	  kr.	  i	  årlig	  ejerafgii	  eller	  vignet	  
• 	  40	  øre/km	  i	  km.	  afgii/RoadPricing	  

• 	  50%	  supplerende	  kilder/50%	  ord.	  finanslovsbev.	  
• 	  statslig	  bevilling	  på	  3	  mia.	  kr.	  årligt	  i	  30	  år	  
• 	  30	  øre/liter	  benzin/diesel	  
• 	  500	  kr.	  i	  årlig	  ejerafgii	  eller	  vignet	  
• 	  20	  øre/km	  i	  km.	  afgii/RoadPricing	  



Effekter	  af	  etapeløsninger	  

•  Trængselsproblemer	  koncentreret	  på	  den	  
sydlige	  del	  -‐	  omkring	  Vejle]ord	  samt	  Kolding-‐
Aarhus	  

•  Derfor	  logisk	  med	  etaper	  der	  starter	  i	  syd	  

•  3	  etape	  alternaEver	  analyseret	  
– E20/E45	  –	  Give	  
– E20/E45	  –	  Silkeborg	  
– E20/E45	  -‐	  Viborg	  



3	  Etape	  muligheder	  



E45	  
Strækning	  

Basis-‐
trafik	  
2020	  

Fuldt	  udbygget	  
Hærvejsmotorvej	  
(Bredsten	  alt.)	  

Give	  
etape	  

Silke-‐
borg	  
etape	  

Viborg	  
etape	  

Aarhus	  
nordvest	  

53.000-‐5
5.000	  

-‐15.000	   +600	   0	   -‐3.000	  

Aarhus-‐
Skanderborg	  

66.000	   -‐15.000	   +800	   0	   -‐2.000-‐
3.000	  

Hornstrup-‐
Skanderborg	  

57.000-‐6
1.000	  

-‐14.000-‐15.000	   +1000	   0	   -‐2.000	  

Vejle]ordbro
en	  

78.000	   -‐20.000	   -‐3.000	   -‐6.000	   -‐9.000	  

Kolding	  
nordvest	  

73.000	   -‐18.000	   -‐9.000	   -‐10.000	   -‐11.000	  



Aflastning	  ved	  hærvejs	  etaper	  

•  Nord	  for	  Vejle	  aflastes	  E45	  først	  når	  hele	  
hærvejsmotorvejen	  er	  anlagt	  

•  Vejle]ordbroen	  og	  omkring	  Kolding	  vil	  blive	  
aflastet	  i	  et	  vist	  omfang	  ved	  en	  etapeløsning	  



Hvor	  hurEgt	  kan	  en	  Hærvejsmotorvej	  
anlægges	  i	  sin	  fulde	  længde?	  

•  Meget	  stort	  anlæg	  (175	  km)	  
•  Mange	  faser	  der	  skal	  gennemføres	  
– Fase	  1-‐2:	  Indledende	  undersøgelser,	  VVM	  og	  
anlægslov	  

– Fase	  3-‐4:	  Projektering,	  besigEgelse	  og	  
ekspropriaEon	  

– Fase	  5:	  Udbud,	  kontrakt	  og	  anlæg	  



Rambølls	  bud	  på	  en	  Edsplan	  
•  TradiEonel	  fremgangsmåde:	  2040	  
•  OpEmering	  af	  tradiEonel	  måde:	  2027-‐2031	  
•  ”Best	  Case”	  :	  2021-‐2024	  
–  	  Ingen	  forhindringer:	  	  

•  Nødvendige	  økonomiske	  ressourcer	  El	  rådighed	  i	  hele	  forløbet	  
•  Ingen	  uventede	  tekniske	  problemer	  	  
•  Ingen	  miljømæssige	  	  problemer/forhindringer	  
•  Fuld	  lokal	  opbakning	  om	  linjeføring	  i	  hele	  forløbet	  
•  LandspoliEsk	  opbakning	  i	  hele	  forløbet	  –	  ”Vi	  vil	  det	  her”	  

–  	  Udbydes	  	  i	  store	  bidder:	  danske/internaEonale	  El	  store	  
konsorEer	  


