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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 
 

Staten udbyder skitseprojektering  

af Hærvejsmotorvejen 
 

Transportministeriet sender nærmere analyse af Hærvejsmotorvejen i udbud  

– de ni skitserede linjeføringer skal undersøges nærmere – samlet prioritering 
og anbefaling af to-tre løsninger – hurtig afslutning af analysearbejdet 

 
Hærvejsmotorvejen bliver nu endnu mere konkret med en ny, overordnet skitseprojektering, 

der skal analysere nærmere på fordele og ulemper ved de ni skitserede linjeføringer. På vegne 

af Transportministeriet har Vejdirektoratet netop sendt det store analysearbejde i udbud. 

 

"Det er et klart tegn på, at man tager Hærvejsmotorvejen meget alvorligt som en seriøs 

løsning til aflastning af motorvej E45. I den aktuelle debat om vækst og jobskabelse må vi 

heller ikke glemme de store direkte og indirekte fordele ved god infrastruktur og bedre dansk 

konkurrenceevne – også i yderområder," siger formand for Hærvejskomitéen, Jens Chr. Lund. 

"Vi har selv lavet et stort stykke arbejde med at påpege alle de faktuelle forhold, der taler for 

sig selv som gode argumenter for Hærvejsmotorvejen. Så vi glæder os over, at det kan betale 

sig at arbejde sagligt med tingene og ser frem til en grundig analyse af linjeføringerne." 

 

Formålet med den såkaldt overordnede skitseprojektering er at få afdækket muligheder og evt. 

problemer ved de forskellige løsninger. Ud fra en samlet vurdering af potentialet skal der 

derefter laves en prioriteret rangfølge med anbefaling af to til tre af løsningerne. Analysen er 

et kæmpe arbejde, men den skal være afsluttet og afrapporteret allerede 31. oktober i år. 

 

"Vi hæfter os ved, at arbejdet skal gå relativt hurtigt og glæder os over, at processen skrider 

godt fremad. Hærvejsmotorvejen er en historisk chance for at vælge en ny og fremtidssikker 

vej for den danske infrastruktur med en parallel udbygning," påpeger Jens Chr. Lund. 

"Med den rigtige timing kan Hærvejsmotorvejen fjerne behovet for en dyrere og meget 

besværlig udbygning af E45 på flere strækninger og undgå bygning af en ny Vejle Fjord-bro." 

 

Hærvejskomitéen afholder stor trafikkonference med transportministeren:  

Fredag den 8. juni på Gram Slot, hvor pressen er velkommen - se program på hjemmesiden 

 

For mere information: 
 

Formand for Hærvejskomitéen, oberst Jens Chr. Lund, mobil 53 63 06 45 

Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervschef Gert Helenius, mobil 24 23 37 70 
 
Mere information om Hærvejskomitéen på www.hærvejsmotorvej.nu  

og flere fakta på næste side 
 

Presseservice og yderligere baggrundsdata: 
Vestkom PR, telefon 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk 
  

http://www.haervejskomiteen.dk/


 
Om Hærvejsmotorvejen 

 
 En ny nord-sydgående motorvej som skal løse de stadig større 

trængselsproblemer på motorvej E45 i Østjylland 

 Linjeføringen er ikke lagt fast, men følger i grove træk den historiske Hærvej 
langs højderyggen ned gennem Jylland – deraf navnet 

 Hærvejsmotorvejen vil give en markant aflastning af trafikken på motorvej E45 

 Hærvejsmotorvejen betyder IKKE, at man kan eller skal undgå udbygning af 

E45 

 
Om Hærvejskomitéen 

 
 Stiftet 28. januar 2011 i Billund af ledende erhvervsfolk og politikere i Jylland 

 Tidl. medlem af Folketinget, oberst Jens Chr. Lund, udpeget til formand 

 Foreningens formål er bl.a. at sikre bred og landsdækkende politisk opbakning 

til en Hærvejsmotorvej ved at belyse og fremhæve alle saglige argumenter i 
sammenhæng med de øvrige trafikale udfordringer i Jylland 

 

Mere information 
 

 Mere information og baggrundsmateriale på www.hærvejsmotorvej.nu 

 

http://www.haervejskomiteen.dk/

