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Hærvejskomitéen giver store konkrete 

gevinster for erhvervslivet 

 
Transporttunge virksomheder får store direkte fordele af Hærvejsmotorvejen – 

ny midtjysk motorvej aflaster E45 og giver mere pålidelig og effektiv 
distribution – industrikoncernerne Jeld-Wen og Logstor påviser i dag store, 

konkrete besparelser på et møde i Løgstør – dansk konkurrencekraft sikres i 
fremtiden – vækst og udvikling bredes ud til hele Jylland 

 
Hurtigere, mere effektiv og mere pålidelig transport med store konkrete gevinster. Sådan lyder 

facit, når to store eksportvirksomheder i dag præsenterer deres analyser på et møde i 

Hærvejskomitéen. De to naboer og industrikoncerner Jeld-Wen Europe A/S og Logstor A/S fra 

Løgstør fremlægger i dag de konkrete og kontante gevinster for erhvervslivet ved en ny 

Hærvejsmotorvej på et komitémøde hos Jeld-Wen i Løgstør. 

 

Med dagens møde sætter Hærvejskomitéen fokus på de helt konkrete, erhvervsmæssige 

gevinster ved Hærvejsmotorvejen. Som tidligere dokumenteret i en stor analyse udløser en ny, 

midtjysk motorvej også store gevinster for samfundsøkonomien og giver en bedre spredning af 

vækst og trafik i hele Jylland. Men også erhvervslivet vil få et direkte og konkret udbytte af 

mere effektiv infrastruktur. 

 

"Tidspresset på distributionen vokser hele tiden, og det kræver større og større pålidelighed. 

Hurtige og præcise leverancer er afgørende, for i praksis er vi kundernes lager, og de forventer 

levering fra dag til dag," siger group director Jens Andersen med ansvar for supply chain hos 

Jeld-Wen Europe. 

"God infrastruktur får stadig større betydning. Leveringsvinduet til kunderne bliver mindre og 

mindre, og der etableres f. eks. miljøzoner og andre reguleringer, der sætter snævre 

tidsgrænser for distributionen." 

 

Rent konkret har Jeld-Wen beregnet, at der på den daglige af trafik af mere end 20 

lastvognstog kan høstes en kontant besparelse på over en halv million kroner på årsbasis med 

Hærvejsmotorvejen. Det er vel at mærke ud fra tidsbesparelser ved normal drift og uden tabet 

ved de jævnlige, større forsinkelser på E45. 

 

Hos Logstor A/S er potentialet for besparelser på de mange landevejstransporter beregnet til 

2300 køretimer om året og en årlig besparelse for miljøet på 200 ton CO2, men 

leveringssikkerhed vejer tungest. 

 

"En bedre korridor til Europa er det vigtigste for os. Både når det gælder leveringssikkerhed og 

aktionsradius for lastbilerne i forhold til køre/hviletidsregler. Mindre lagre og kortere 



leveringstider stiller store krav til infrastrukturen ", siger vice president Jan Mosegaard med 

ansvar for logistik og transport hos Logstor A/S. 

"En times forsinkelse kan betyde, at vi misser en levering. Så vi er afhængige af, at varerne 

kommer frem til tiden – også for at bevare konkurrencekraften som international virksomhed 

og fortsat udvikle os i Løgstør." 

 

 

For mere information: 
 

Group director Jens Andersen, Jeld-Wen Europe A/S, mobil 40 52 45 89 

Vce president Jan Mosegaard,Logstor A/S, mobil 76 23 33 54 

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 

 Analyserne af en Hærvejsmotorvej 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 

 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 baggrundsmateriale og opdateret information på: 

 www.hærvejsmotorvej.nu 

 

http://www.haervejskomiteen.dk/

