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Ny analyse viser stor trafikal aflastning  
med Hærvejsmotorvejen 
 
Vejle Fjord-broen aflastes for op imod halvdelen af den gennemkørende trafik – solidt og 
sikkert trafikgrundlag for hele Hærvejsmotorvejen, også uden usikre trafikspring – markant 
aflastning af motorvej E45 – i 2030 samme trafik som nu på strækningen Vejle-Aalborg  
 
29. august 2011 
 
En dugfrisk, uddybende analyse dokumenterer endnu større potentiale i en kommende Hærvejsmotorvej end 
hidtil påvist. Især når det gælder aflastning for nogle af landets mest befærdede motorvejsstrækninger. 
Analysen er bestilt af foreningen Trekantområdet Danmark og udarbejdet af Cowi, der anvender nøjagtigt 
samme metoder og trafikmodeller som Vejdirektoratet. 
 
Cowi har screenet 10 forskellige kombinationer af linjeføringer , hvor der er optimeret efter størst mulig 
trafikmængde. Og dermed bedst mulig aflastning af E45 – ikke mindst omkring flaskehalsen Vejle Fjord. 
Den nye analyse dokumenterer Hærvejsmotorvejens potentiale for en markant aflastning af den kritiske 
trængsel, der truer områdets trafik.  
 
Når det gælder den stærkt trafikerede Vejle Fjord-bro med beregnet 77.500 køretøjer per døgn i 2020, vil 
mellem en tredjedel og halvdelen af den gennemkørende trafik flytte over på Hærvejsmotorvejen. Hvis den 
nye vej stod færdig i 2020, ville 19.600 køretøjer køre udenom Vejle Fjord-broen. Det svarer til mellem en 
tredjedel og lidt over halvdelen af den gennemkørende trafik, som overhovedet har mulighed for at vælge 
andre veje. Op imod 40.000 biler på broen er nemlig lokal- og regional trafik, og dermed har resten – op mod 
ca. 37.000 køretøjer – en reel mulighed for at flytte. Heraf vil 19.600 biler, svarende til op mod halvdelen, 
flytte til Hærvejsmotorvejen. 
 
”Vi kan se, at mindst 20.000 biler – og måske helt op til det dobbelte antal – er ren lokaltrafik på Vejle Fjord. 
Rent analyseteknisk kan vi ikke afgøre det nøjagtige antal for lokaltrafikken, men det kan være op til 40.000 
biler i døgnet,” forklarer udviklingskonsulent Niels Græsbøll Olesen fra Trekantområdet Danmark. 
”Uanset hvad, så viser analysen et stort potentiale for en markant aflastning af Vejle Fjord-broen.” 
Hvis mængden af lokaltrafik her sættes til den nederste del af intervallet – altså 20.000 køretøjer i døgnet –
vil Hærvejsmotorvejen stadig fjerne en tredjedel  af den gennemkørende trafik på Vejle Fjord-broen. 
 
Den nye analyse dokumenterer generelt et solidt grundlag for store trafikmængder på Hærvejsmotorvejen. 
Overordnet set vil trafikken i 2030 svare til den nuværende trafik på E45 mellem Vejle og Aalborg. Også i 
den nordlige ende vil den nye parallelmotorvej løfte et stort transportarbejde. Eksempelvis vil den beregnede 
trafik nord for Viborg i 2020 udgøre over 46.000 køretøjer i døgnet, hvoraf en meget lille del – kun 6.400 biler 
– kommer fra det såkaldte trafikspring, ny trafik som ny infrastruktur altid genererer. 
”Det er et meget lille trafikspring – resten er ren overflytning af trafik fra andre veje. Og det er trafik,  vi ret 
sikkert kan sige, at den kommer.  Det er eksisterende trafikanter, som vi populært sagt ’har navn og adresse 
på’ fordi de kører på forskellige eksisterende  strækninger allerede,” forklarer Niels Græsbøll Olesen. 
 

For mere information: 
 
Udviklingskonsulent, cand.scient.pol Niels Græsbøll Olesen, Trekantområdet Danmark, mobil 26 81 89 61 
Formand for Hærvejskomitéen, Christian Iversen, mobil 29 22 89 04 
Sekretariat for Hærvejskomitéen, erhvervschef Gert Helenius, mobil 24 23 37 70 
 
Hele analysen og mere information på www.hærvejsmotorvej.nu – 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 

 Forarbejdet til projektet bygger på Aftale om Grøn Transportpolitik af 29. januar 
2009 mellem partierne Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance  

 Transportministeriet er i gang med at publicere en række strategiske analyser af 
fremtidens transportbehov, bl.a. af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord-
sydgående vejtrafik i Jylland 

 Transportministeriet offentliggjorde den 15. marts 2010 en indledende screening af 
mulige linjeføringer for en ny midtjysk motorvejskorridor – ”Hærvejsmotorvejen” 

 Den seneste, supplerende analyse udarbejdet af Cowi for foreningen 
Trekantområdet Danmark med brug af samme analysemodel som Vejdirektoratet 
viser et stort potentiale for overflytning af trafik fra motorvej E45 i Østjylland 

 

 

Om Hærvejskomitéen 
 

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

 Omdannet til formel forening på stiftende generalforsamling 29. august i Ikast 

 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.   

 

Analyser af Hærvejsmotorvejen 
 

Links til centrale analyser: 

 Ny supplerende analyse med optimerede linjeføringer 

 Transportministeriets side med links til screeningsrapporter 

 Ny midtjysk motorvejskorridor - screening af mulige linjeføringer (36 MB) 

 Sammenfatningsnotat om rapporten og baggrunden for analysen 

 Midtjysk motorvej: Skitsekort med alle linjeføringer 

 

Mere baggrundsmateriale og opdateret information på www.hærvejsmotorvej.nu 

http://www.haervejskomiteen.dk/
http://www.trm.dk/da/publikationer/2010/midtjysk+motorvejskorridor+-+screening+af+mulige+linjef%C3%B8ringer/
http://www.trm.dk/da/publikationer/2010/midtjysk+motorvejskorridor+-+screening+af+mulige+linjef%25C3%25B8ringer/~/media/Files/Publication/2010/Midtjysk%20motorvej%20150310/Midtjysk%20motorvejskorridor.ashx
http://www.trm.dk/da/publikationer/2010/midtjysk+motorvejskorridor+-+screening+af+mulige+linjef%25C3%25B8ringer/~/media/Files/Publication/2010/Midtjysk%20motorvej%20150310/Sammenfatningsnotat.ashx
http://www.trm.dk/da/publikationer/2010/midtjysk+motorvejskorridor+-+screening+af+mulige+linjef%25C3%25B8ringer/~/media/Files/Publication/2010/Midtjysk%20motorvej%20150310/Midtjysk%20Motorvej_skitsekort_m_alle_linjer_15-03-2010.ashx
http://www.haervejskomiteen.dk/

