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1

Indledning

COWI har tidligere for Trekantområdet Danmark foretaget trafikberegninger og
vurderinger af forskellige overordnede trafikanlæg, der har betydning for trafikafviklingen i Trekantområdet. Der er desuden lavet et uddybende notat omkring Hærvejslinjeføringer.
Resultaterne var været præsenteret på en konference om en ny Midtjysk motorvej, og dette af medført en række spørgsmål, som Trekantområdet ønsker yderligere analyse af.
I dette notat er dokumenteret de supplerende analyser, som er ønsket udført.
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2

Følsomhedsberegninger for Vejle Fjord

I marts 2010 udgav Transportministeriet rapporten "Midtjysk motorvejskorridor, Screening af mulige linjeføringer", som blev udarbejdet af NIRAS. I denne
rapport blev der præsenteret i alt 9 forskellige linjeføringer. COWI har for Trekantområdet Danmark i foråret 2011 gennemført trafikmodelberegninger for 2
af disse linjeføringer:
•
•

Linjeføring 1, Hærvejsløsningen (Støvring - E20 (Kolding))
Linjeføring 3, Hærvejsløsningen lang (Hobro - Haderslev over Silkeborg
og Billund)

De hidtidige analyser har vist, at en ny Hærvejslinjeføring ikke medfører en
særlig stor aflastning af Vejle Fjord Broen.
På Figur 2-1 ses det, at en Ny Midtjysk Motorvej (linjeføring 1, jf. ovenfor)
med Borgmestervejen (Ødsted - Ny Højen - E45) kun aflaster Vejle Fjord broen med ca. 3.200 køretøjer pr. døgn.
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Figur 2-1

Forskel i beregnet trafik (ÅDT 2020) med ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport) i forhold til Basis 2020 uden midtjysk motorvej.

I det følgende er der lavet forskellige følsomhedsberegninger for at fastslå hvor
meget, der skal ændres på forudsætningerne, før der sker en større aflastning af
Vejle Fjord broen.

2.1

Rutebundt

For at kunne fastslå, hvilken trafik, der benytter Vejle Fjord broen, når en ny
midtjysk motorvej er etableret, er der beregnet et såkaldt rutebundt på broen,
som viser hvorfra og hvortil den samlede trafik på broen kører, jævnfør Figur
2-2. Beregningerne er gennemført på Linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport.
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Figur 2-2

Beregnet rutebundt (ÅDT 2020) på Vejle Fjord broen med en ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport).

På selve broen vil der køre ca. 71.000 køretøjer pr. døgn i 2020.
Mod nord kører størstedelen af denne trafik ad E45 i retning mod Horsens og
Århus, samt ad rute 13 i retning mod Viborg. Kun en mindre del (ca. 2.400)
kører ad rute 18 i retning mod Herning.
Mod syd kører den største del mod Lillebæltsbroen, og en lidt mindre del mod
Kolding. Vest for Kolding fordeles trafikken næsten lige mellem E45 mod
grænsen og mod E20 mod Esbjerg.
Det bemærkes også, at både nord for Vejle (nord for det nye motorvejskryds)
og syd for Vejle (nord for motorvejskryds Skærup) beregnes trafikken at falde
til ca. 50.000. Dette betyder, at mindst 20.000 (og måske helt op til det dobbelte) af de ca. 70.000 køretøjer på Vejle Fjord broen, har et mål, som ligger
umiddelbart på den anden side af broen, og som altså ikke er lange gennemkørende ture.
Der er også lavet et rutebundt for et scenarie med en ny midtjysk motorvej, linjeføring 1, men med den mere direkte forbindelse Skærup-Ødsted. Dette scenarie giver dog næsten et identisk rutebundt, dog med ca. 2.000 færre køretøjer på
Vejle Fjord broen.
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2.2

Udbygning Kolding-Fredericia

Ved de tidligere trafikmodelberegninger af en ny midtjysk motorvej, er der i
2020-scenariet kun medregnet andre vejprojekter, som allerede er besluttede.
Der forløber i øjeblikket en VVM-undersøgelse af en udbygning af strækningen
Kolding-Fredericia, men denne udbygning er ikke vedtaget endnu.
For at undersøge konsekvensen af denne udbygning på en ny midtjysk motorvej, er der lavet en trafikmodelberegning af begge vejprojekter udbygget samtidig, jævnfør Figur 2-3.

Figur 2-3

Forskel i beregnet trafik (ÅDT 2020) med ny midtjysk motorvej (linjeføring1 i NIRAS' screeningsrapport) og udbygning af E20/E45 mellem
motorvejskryds Kolding Vest og motorvejskryds Kolding, i forhold til et
scenarie kun med ny midtjysk motorvej.

Af figuren ses det, at udbygningen af motorvejen mellem Kolding og Fredericia, sammen med en ny midtjysk motorvej, ikke vil aflaste Vejle Fjord broen.
Trafikken her vil stort set være uændret.

2.3

Justering af hastigheder

Trafikmodellen har hastighedsfunktioner, som ved stigende trafikmængder reducerer hastighederne på strækningerne. Da trafikmodellen er døgnmodel, som
beregner trafikken i en symmetrisk spidstime og en symmetrisk normaltime,
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kan dette give nogle usikkerheder på strækninger med meget trængsel, som ofte
ikke optræder ens i begge retninger på samme tid. Derfor er der risiko for, at
trafikmodellen undervurderer trængslen på f.eks. Vejle Fjord broen.
I det følgende er der derfor lavet nogle følsomhedsberegninger, hvor udgangshastigheden omkring Vejle Fjord broen er reduceret.
Den skiltede hastighed på om omkring Vejle Fjord broen er i dag 110 km/t.
Denne hastighed bruges også i trafikmodellen som udgangshastighed, dvs. hastigheden, når der ikke kører anden trafik.
Der er foretaget følsomhedsberegninger på scenariet med en midtjysk motorvej
(linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), hvor udgangshastigheden er reduceret på strækningen mellem den nye Borgmestervej og det nye motorvejskryds
ved rute 13/18.
Tabel 2-1

Reduktion i hastigheder og trafikmængder som resultat af reduceret
hastighed på og omkring Vejle Fjord broen.

Udgangshastighed (km/t)

Beregnet hastighed i en
spidstime (km/t)

Trafikmængde (ÅDT 2020)

110

89

71.100

90

74

69.600

80

66

68.600

70

58

68.200

60

52

66.200

Det skal bemærkes at hastigheden i en spidstime er gennemsnitshastigheden i
begge retninger i de 5 største timer på en gennemsnitsdag (inkl. weekend). Der
kan derfor godt optræde kortere spidsperioder med lavere hastigheder, uden at
det gør beregningerne forkerte.
Det ses af Tabel 2-1, at trafikken over Vejle Fjord broen kun reduceres minimalt, selv med en kraftig reduktion af hastigheden på og omkring broen. Disse
resultater viser, at trafikberegningerne er temmelig robuste mht. den beregnede
trængsel på broen. Selv betydelig større trængsel på Vejle Fjord broen synes
ikke at medføre en meget større aflastning af broen.

2.4

Sammenfatning af følsomhedsberegninger

Tidligere beregninger har vist, at hidtil beregnede linjeføringer kun medfører en
minimal aflastning af Vejle Fjord broen. Følsomhedsberegningerne viser, at en
meget stor del af trafikken på broen er lokal, samt at uanset større trængsel (lavere hastighed), vil trafikken kun en lille del søge andre veje. En udbygningen
af motorvejen mellem Kolding og Fredericia vil heller ikke medføre aflastning
af Vejle Fjord broen.
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3

Trafikspring

I dette afsnit er foretaget en analyse af det beregnede trafikspring i forbindelse
med en ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport). Formålet er at anskueliggøre såvel mængder som mønster for hvor de nye trafikanter vil kunne forventes at køre.

3.1

Analyser af beregnet trafikspring

Når der regnes på en ny vejstrækning i trafikmodellen, består trafikken på den
nye strækning dels af overflyttet trafik fra andre strækninger, og dels af ny trafik, et såkaldt trafikspring. Et trafikspring kan både være trafik, som flytter destination (f.eks. ture til andet indkøbscenter), trafik, som er overflyttet fra andre
trafikformer (f.eks. fra tog) eller helt nye ture (f.eks. pga. nye arbejdspladser).
Et trafikspring opstår i en bestemt rejserelation, hvis den nye strækning betyder
en reduktion af de samlede rejseomkostninger i denne rejserelation.
På Bilag 1-4 er det beregnede trafikspring vist på forskellige udsnit af en ny
midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' rapport). Figurerne viser, hvor stort
trafikspring, der beregnes på den nye motorvej, samt hvor disse ture har deres
begyndelse og endepunkter.
Det bemærkes, at det største trafikspring beregnes på strækningen nord for Viborg, hvor der kommer over 6.000 nye daglige ture.
Det skal særligt bemærkes, at der som udgangspunkt også er risiko for, at der
kan blive genereret op til knap 3.000 nye daglige trafikanter over Vejle Fjord
broen, som følge af den midtjyske motorvej. Dette er helt centralt at huske på
når aflastningsgraden for broen skal vurderes ved de enkelte alternativer.
Bilag 1-4 viser det samlede trafikspring i hele trafikmodellen. For bedre at kunne identificere, hvor de nye ture kører fra og til, er den beregnede nyskabte trafik vist på Bilag 5-7 som rutebundter på forskellige udsnit af en ny midtjysk
motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' rapport).
Af Bilag 5-7 fremgår det at der generelt er tale om relativt lange nyskabte ture.
Det fremgår ligeledes af Bilag 7, at der på forbindelsen vest om Vejle ikke skabes ny trafik, som har udgangspunkt eller mål på Fyn/Sjælland.
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3.2

Justering af elasticitet for trafikspring

Vejdirektoratet er i 2011 overgået til at anvende en anden såkaldt elasticitet for
trafikspring end tidligere. Elasticiteten udtrykker hvor mange nye trafikkanter
der opstår som følge af en rejsetidsgevinst mellem to givne målpunkter. Der er
derfor gennemført en følsomhedsberegning i trafikmodellen med en elasticitet
på -0,5 frem for -1,0. Formålet er at illustrere betydningen af en mere forsigtig
antagelse om sammenhængen mellem rejsetidsgevinster og nyskabt trafik.
På Bilag 8 er vist den beregnede nyskabte trafik i området nord Viborg med en
anvendt elasticitet på -0,5. Beregningerne er foretaget på linjeføring 1 i NIRAS'
screeningsrapport.
I Tabel 3-1 er trafikspring, beregnet med en elasticitet på -0,5, på tre delstrækninger sammenlignet med tilsvarende trafikspring, beregnet med elasticitet på 1,0. I tabellen er også vist den tilsvarende totaltrafik, der beregnes på delstrækningerne.
Tabel 3-1

Beregnet totaltrafik og trafikspring (ÅDT 2020) ved en elasticitet på hhv. -1,0 og -0,5 på tre
delstrækninger på linjeføring 1 fra NIRAS' screeningsrapport.

Elasticitet -1,0
Totaltrafik
46.100
36.700
16.300

Nord for Viborg
Vest for Silkeborg
Vest for Vejle

Trafikspring
6.400
4.700
2.000

Elasticitet -0,5
Totaltrafik
42.200
33.700
14.900

Trafikspring
2.400
1.800
700

Det fremgår at trafikspringet er markant mindre ved brug af den justerede elasticitet. Af Tabel 3-1 fremgår det således, at trafikspringet falder til næsten 1/3.
I Afsnit 4 er det illustreret hvorledes dette trafikspring ser ud omkring Vejle
Fjord broen for et optimeret alternativ.

3.3

Sammenfatning af trafikspring

Analyserne af trafikspringet viser, at en ny midtjysk motorvej vil skabe et betydeligt trafikspring, specielt på den nordlige del. Selv uden et trafikspring vil der
dog ske en betydelig overflytning af trafik, især fra 13 og E45. Den nyskabte
trafik vil være relativt lange ture.
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4

Kombinerede/optimerede linjeføringer

De hidtidige undersøgelser tyder på, at en linjeføring af en midtjysk motorvej
på den nordlige del mest hensigtsmæssig skal følge nuværende rute 13, da en
sådan linjeføring har størst trafik. Til gengæld er det mere usikkert hvilken linjeføring som er mest hensigtsmæssig på den sydlige del. Dels har der hidtil været beregnet en ret begrænset aflastning af Vejlefjord broen, og dels har det været usikkert om det er mest hensigtsmæssigt med en linjeføring tæt ved Billund
eller mere østligt. Naturmæssige bindinger gør at en mere østlig krydsning af
Vejle Ådal kun er mulig omkring Bredsten/Vingsted.
Der er derfor forsøgt udført en række sammenstillinger af rejsetider og længder
ved forskellige linjeføringer og kombinationer af en ny motorvej vest om Vejle.
I praksis er dette arbejde gennemført ved brug af trafikmodellen, ved en iterativ
proces, hvor der er benyttet forsimplede turudlægningsprocedurer.

4.1

Vurderede kombinationer

Der er vurderet en række kombinationer af trafikanlæg. Formålet har været at
identificere den mest optimale løsning mht. aflastning af Vejle Fjord broen. De
indgående vejelementer, som har været en del af kombinationerne, er karakteriseret ved 2 nye hovedlinjeføringer af en midtjysk motorvej nordvest for Vejle
og 5 linjeføringer syd for Vejle:
Nord for Vejle (motorveje):


En generelt vestligere beliggende linjeføring af motorvejen mellem rute
15 og Bredsten i forhold til "Linjeføring 1"1.



En generelt lidt vestligere beliggende linjeføring af motorvejen mellem
rute 15 og Vandel i forhold til "Linjeføring 2".

Syd for Vejle (motorveje):


1

Forbindelse fra en midtjysk motorvej via "Borgmestervejen" syd om
Vejle (kun ved "Linjeføring 1")

"Midtjysk Motorvejskorridor - Screening af mulige linjeføringer", marts 2010, udgivet af Transportministeriet.
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Forbindelse fra en midtjysk motorvej via Skærup-Ødsted (kun ved
"Linjeføring 1")



Forbindelse fra en midtjysk motorvej til krydset E20/E45 (Taulovmotorvejen).



Forbindelse fra en midtjysk motorvej til Frakørsel 63 (Bramdrupdam
nord for Kolding).



En forbindelse fra en midtjysk motorvej til E45 ved frakørsel 67, Haderslev Nord på Sønderjyske Motorvej (kun ved "Linjeføring 2").

4.2

De optimerede linjeføringer

Alt i alt viste screenings-analyserne, at aflastningerne af Vejle Fjord broen generelt blev større end tidligere, som følge af de vestligere linjeføringer nordvest
for Vejle op til rute 15. Herved mindskes incitamentet til at benytte Herningmotorvejen til/fra E45.
Syd for Vejle viste en forbindelse fra en midtjysk motorvej via Skærup-Ødsted
til E45 sig at være den bedste ved "Linjeføring 1" (i det følgende kaldet "Bredsten alternativet" efter det punkt hvor motorvejen passerer vest for Vejle).
For "linjeføring 2" (i det følgende kaldet "Vandel alternativet" efter det punkt
hvor motorvejen passerer vest for Vejle), var en forbindelse til krydset E20/E45
(Taulovmotorvejen) det mest optimale.
På Figur 4-1 er vist et kort med den skitserede linjeføring af Bredsten alternativet fra nord til syd.
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Figur 4-1

Optimeret alternativ via Bredsten

Bredsten alternativet følger rute 13 fra Støvring til omkring rute 15. Derefter
følges en linjeføring vest for rute 13 ned til rute 18 ved Givskud og videre mod
syd til Bredsten. Fra Ødsted syd for Bredsten deler vejanlægget sig i to. En gren
går til E45 ved Skærup og en gren går til E20 nordvest for Kolding.
På Figur 4-2 er vist et kort med den skitserede linjeføring af Vandel alternativet
fra nord til syd.
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Figur 4-2

Optimeret alternativ via Vandel

Vandel alternativet følger rute 13 fra Støvring til omkring rute 15. Derefter følges en linjeføring vest for rute 13 ned til rute 18 ved Give og videre mod syd til
Vandel. Fra Vandel deler vejanlægget sig i to. En gren går til E45 ved Taulovmotorvejen (E20/E45). Den anden gren fortsætter mod syd til E20 ved Lunderskov og herfra videre mod sydøst til E45 nordvest for Haderslev.
For de to optimerede alternativer er der foretaget fulde trafikmodelberegninger.
Trafikmodelberegningerne er foretaget med de samme forudsætninger som de
tidligere beregninger. Trafikspringet er beregnet med elasticitet på -1,0.
På Bilag 9-12 er - for begge alternativer - vist den samlede beregnede trafik per
døgn i år 2020.
På Bilag 13-16 er vist forskelsoptegninger mellem disse to alternativer og basis
2020, som ved screeningen fremkom med de største aflastninger af Vejle Fjord
broen.
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Det fremgår af Bilag 14 at aflastningen af Vejle Fjord broen i Bredsten alternativet er på ca. 19.600 køretøjer i døgnet. Det fremgår af Bilag 16 at aflastningen
af Vejle Fjord broen i Vandel alternativet er ca. 13.400 køretøjer i døgnet. I Tabel 4-3 er vist en sammenstilling af hvor meget E45 aflastes i udvalgte snit.
Bilag 17-18 viser forskellen i beregnet trafik i Bredsten alternativet i forhold til
den tidligere beregnede vestlige midtjyske motorvej (linjeføring 3 i NIRAS'
screeningsrapport). Bilag 19-20 viser tilsvarende forskellen i beregnet trafik i
Vandel alternativet i forhold til den tidligere beregnede østlige midtjyske motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport).
I Tabel 4-1 er vist den beregnede trafik på udvalgte delstrækninger i de undersøgte alternativer.
Tabel 4-1

Beregnet trafik (ÅDT) på delstrækninger i hhv. Bredsten og Vandel alternativerne i prognoseårene
2020 og 2030.

Alternativ
Delstrk./prognoseår
E45 - rute 29
rute 29 - Viborg
Viborg - rute 186
Rute 186 - rute 15
rute 15 - Nørre Snede
Nørre Snede - rute 18
rute 18 - rute 28
Rute 28 - Ødsted
Ødsted - E20
Ødsted - E45
Rute 28 - Kolding
Rute 28 - E20
E20 - Haderslev

Bredsten
2020
25.400
45.200
29.300
34.800
31.300
26.000
33.700
42.600
26.100
21.100
-

Vandel
2030
31.100
54.700
38.200
43.500
39.400
33.000
43.700
54.600
32.600
26.100
-

2020
21.100
40.900
25.000
30.400
28.300
26.700
25.700
10.100
21.900
21.500

2030
27.600
51.200
34.700
40.000
37.700
35.800
35.500
15.300
27.500
26.600

I Tabel 4-2 er den beregnede trafik i 2020 vist både for de to optimerede alternativer og for de to tidligere kørsler fra før optimeringsanalysen: "Linjeføring
1" ("Hærvejsløsningen med forbindelsen Skærup-Ødsted") samt "Linjeføring
3" (Vestlig Midtjysk Motorvej).
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Tabel 4-2

Beregnet trafik (ÅDT 2020) på delstrækninger i linjeføring 1 og 3 i NIRAS' screeningsrapport samt
i de undersøgte alternativer.

E45 - rute 29
E45 - rute 26
Rute 26 - rute 15
Rute 29 - Viborg
Viborg - rute 186
Rute 186 - rute 15
Rute 15 - Nørre Snede
Nørre Snede - rute 18
Rute 18 - rute 28
Rute 28 - Ødsted
Ødsted - E20
Ødsted - E45
Rute 28 - Kolding
Rute 28 - E20
E20 - Haderslev

Linjeføring 1
25.900
46.100
30.600
36.700
34.800
34.200
16.600
30.600
24.800
10.700
-

Linjeføring 3
30.400
34.100
23.200
21.900
32.900
24.300
19.200

Bredsten
25.400
45.200
29.300
34.800
31.300
26.000
33.700
42.600
26.100
21.100
-

Vandel
21.100
40.900
25.000
30.400
28.300
26.700
25.700
10.100
21.900
21.500

Af Tabel 4-3 fremgår både trafiktal på E45 i Basis 2020 og aflastninger på E45.
Aflastningerne på E45 er både vist for de to optimerede alternativer og for de to
tidligere kørsler fra før optimeringsanalysen: "Linjeføring 1" ("Hærvejsløsningen med forbindelsen Skærup-Ødsted") samt "Linjeføring 3" (Vestlig Midtjysk
Motorvej).
Tabel 4-3

Beregnede ændringer i trafik (ÅDT 2020) på E45 i de undersøgte alternativer.

Scenario
E45 Vejlefjordbroen
E45 Skanderborg N - Aarhus S
E45 Motorvejskryds Aarhus VTilst
E45 Randers S - Randers V

Basis
77.500
65.700
47.900
52.700

-9.000
-15.500

-9.500
-16.800

Bredsten
-19.600
-14.600

-16.100
-15.400

-17.100
-16.800

-15.100
-14.400

Linjeføring 1 Linjeføring 3

Vandel
-13.400
-10.700
-11.200
-10.500

Det fremgår af tabellen at Vandel alternativet generelt giver noget mindre aflastning på de nordlige dele af E45 sammenlignet med de øvrige alternativer.
Dette skyldes hovedsagelig at Vandel alternativet følger rute 13 ned til krydsningen med rute 15 og dermed ligger væsentlig vestligere (og længere væk fra
E45) end "Linjeføring 3". Bredsten alternativet og Vandel alternativet er identisk nord for rute 15, men Bredsten alternativet giver alligevel en større aflastning af E45´s nordlige del, da Bredsten alternativet tiltrækker flere af de meget
lange ture (f.eks. mellem Fyn og Aalborg).
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Både Bredsten alternativet giver nord for rute 15 lavere aflastning af E45 end
både Linjeføring 1 og 3. Dette skyldes at denne linjeføring vil være lidt langsommere for de lange ture end linjeføring 1 og 3, da den ligger lidt vestligere.
Trafikspring

Trafikspringet for hhv. Bredsten og Vandel alternativerne er vist i Bilag 21-24.
I forbindelse med analysen af trafikspring i foregående kapitel, blev det nævnt
at der var risiko for, at der isoleret set kan opstå et markant trafikspring på Vejle Fjord broen på op til 3.000 daglige køretøjer, som følge af en ny midtjysk
motorvej (linjeføring1 i NIRAS' screeningsrapport). Af Bilag 22, som viser trafikspringet for Bredsten alternativet, fremgår det at konsekvenserne på Vejle
Fjord broen er betydelig mindre (ca. 1.400 nye biler tiltrækkes), ved en generelt
vestligere linjeføring af en midtjysk motorvej nordvest for Vejle.
På Bilag 25-28 er for begge alternativer vist den samlede beregnede trafik per
døgn i år 2030.
På Bilag 29-32 vist forskelsoptegninger mellem de to alternativer og basis
2030.
Det fremgår af Bilag 30 at aflastningen af Vejle Fjord broen ved Bredsten alternativet er på ca. 19.400 køretøjer i døgnet. Det fremgår af Bilag 32 at aflastningen af Vejle Fjord broen ved Vandel alternativet er på ca. 13.900 køretøjer i
døgnet.
Af Tabel 4-4 fremgår både trafiktal på E45 i Basis 2030 og aflastninger på E45.
Aflastningerne på E45 er vist for de 2 optimerede alternativer i 2030.
Tabel 4-4

Scenario
E45 Vejlefjordbroen
E45 Skanderborg N - Aarhus S
E45 Motorvejskryds Aarhus VTilst
E45 Randers S - Randers V

Beregnede ændringer i trafik (ÅDT 2030) på E45 i de undersøgte alternativer.

Basis
97.100
71.300
73.700
65.000

-7.300
-9.500

-7.300
-10.000

Bredsten
-19.400
-15.500

-13.900
-9.700

-14.500
-10.400

-15.100
-16.500

Linjeføring 1 Linjeføring 3

Vandel
-13.900
-12.700
-12.500
-13.200

Det fremgår af Tabel 4-3 og Tabel 4-4, at aflastningen af Vejle Fjord broen antalsmæssigt set, er den samme i 2020 som i 2030. Dette indikerer at fremkommeligheden på Vejle Fjord broen i år 2030 sammenlignet med en Midtjysk Motorvej (vest for Vejle), relativt set, ikke vil være væsentlig ringere.
Som det er tilfældet ved 2020 beregningen giver Vandel alternativet i 2030 beregningen generelt mindre aflastning af E45 sammenlignet Bredsten alternativet. Dette skyldes hovedsagelig at Vandel ligger væsentlig vestligere (og længere væk fra E45). Bredsten alternativet og Vandel alternativet er identisk nord
for rute 15, men Bredsten alternativet giver alligevel en større aflastning af
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E45´s nordlige del, da Bredsten alternativet tiltrækker flere af de meget lange
ture (f.eks. mellem f.eks. Fyn og Aalborg).

4.3

Tilgængeligheden til Billund lufthavn

Da betjeningen af Billund (lufthavnen) er en meget vigtig parameter er der foretaget en opstilling af rejsetider til Billund Lufthavn. Tabel 4-5 illustrerer køretider i henholdsvis Basis 2020 samt i de nye Bredsten og Vandel alternativer fra
henholdsvis Viborg, Lillebæltsbroen, Grænsen/Padborg og Kolding. Der er
regnet med kørsel i personbil udenfor myldretiden.
Tabel 4-5

Køretid i personbil udenfor myldretiden til Billund Lufthavn (minutter)

Lokalitet\Alt.

Basis 2020

Bredsten

Vandel

Viborg C

85

70

65

Lillebæltsbroen

55

45

40

Grænsen/Padborg

80

70

65

Kolding C

55

50

45

Af Tabel 4-5 fremgår det at Vandel alternativet i alle tilfælde vil give den største besparelse i køretid til (og fra) Billund Lufthavn. I forhold til basisalternativet for 2020, kan der til de 4 udvalgte lokaliteter, påregnes besparelser på 5-15
min ved Bredsten alternativet og på 10-20 min ved Vandel alternativet.

4.4

Sammenfatning af kombinerede/optimerede
linjeføringer

Der er identificeret to nye optimerede linjeføringer, der begge giver en større
aflastning af Vejle Fjord broen. Blandt disse to, kaldet Bredsten og Vandel alternativerne, giver Bredsten alternativer mest trafik på den nye motorvej samt
den støre aflastning af Vejle Fjord broen. Bredsten alternativet giver næsten
dobbelt så stor aflastning af broen i forhold til de tidligere beregnede linjeføring
1 og 3 i NIRAS' screeningsrapport.
Til gengæld giver Bredsten og Vandel alternativerne, i forhold til linjeføring 1
og 3 i NIRAS' screeningsrapport, mindre aflastning af E45 nord for rute 15.
Dette skyldes at disse nye alternativer ligger mere vestligt end de tidligere undersøgte, hvilket giver længere rejsetider for især lange rejser mellem f.eks.
Fyn og Aalborg.
Vandel alternativet giver bedre tilgængelighed til Billund Lufthavn end Bredsten alternativet, da dette alternativ ligger betydelig tættere på denne.
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5

Anlægsoverslag for de optimerede
projekter

5.1

Forudsætninger

Anlægsomkostningerne for de to undersøgte alternativer er viderebearbejdede
skøn, som har taget udgangspunkt i oplysninger fra rapporten "Midtjysk Motorvejskorridor - Screening af mulige linjeføringer", marts 2010, udgivet af
Transportministeriet. Overslagene i denne rapport er baseret Infrastrukturkommissionens enhedspriser for nye 4-sporede motorveje i åbent land, hvor priserne bl.a. er øget med 50 pct. som følge af "Ny Anlægsbudgettering".
Det skal bemærkes at beregningen af anlægsoverslagene, er udført på et detaljeringsniveau, der gør at priserne kun kan anvendes som retningslinjer for de
samlede investeringer. Der skal således tages forbehold for, at der er en række
lokale forhold med betydning for prisen. Dette kan f.eks. være om og hvor
langt motorvejen forløber i bynært område, om antallet af skærende veje, terrænets udformning og beskaffenhed samt de aktuelle samfundskonjunkturer.
Dertil kommer passager af særlig følsom natur f.eks. vest for Vejle, som kræver
særlige hensyn, der må forventes at øge anlægsudgifterne.
I Transportministeriets rapport fra 2010 vurderes anlægspriserne at ligge på
mellem 80-110 mio. kr./km (2009 priser). Både de lave og de høje anlægsestimater er viderebragt til den samfundsøkonomiske analyse.

5.2

Bredsten alternativ

Som udgangspunkt er dette alternativ identisk med "Linjeføring 1" (længde 160
km) i den tidligere screeningsrapport. I forhold til denne variant er der dog to
ændringer:


En generelt vestligere beliggende linjeføring af motorvejen mellem Rute 15 og Bredsten medfører et tracé som er ca. 3 km kortere end " Linjeføring 1".



Samtidig etableres der i tillæg til " Linjeføring 1" en i alt 13 km lang
forbindelse mellem Ødsted og Skærup ved E45.

Alt i alt skal der således etableres ca. 170 km motorvej, som med de ovennævnte forudsætninger svarer til et prisinterval på 14 til 19 mia kroner (2009-priser).

C:\Documents and Settings\JCB\My Documents\Trekantområdet\jcb0001001_Suppl_analyser_af_ny_midtjysk_motorvej_rev3.docx

.

20

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

5.3

Vandel alternativ

Som udgangspunkt er dette alternativ identisk med "Linjeføring 2" (længde 170
km) i den tidligere screeningsrapport. I forhold til denne variant er der dog to
ændringer:


En generelt lidt vestligere beliggende linjeføring af motorvejen mellem
Rute 15 og Vandel medfører et tracé som er ca. 2 km kortere end " Linjeføring 2".



Der etableres i tillæg til " Linjeføring 2" en i alt 21 km lang forbindelse
mellem E20 ved Vejen og E45 ved frakørsel 67 Haderslev Nord (Sønderjyske Motorvej).



Samtidig etableres der i tillæg til " Linjeføring 2" en i alt 28 km lang
forbindelse mellem Vandel og krydset E20/E45 (Taulovmotorvejen).

Alt i alt skal der således etableres ca. 220 km motorvej, som med de ovennævnte forudsætninger svarer til et prisinterval på 18 til 24 mia kroner (2009-priser).
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6

Samfundsøkonomisk
konsekvensvurdering

Følgende afsnit dokumenterer samfundsøkonomiske beregninger af alternativer
for en ny midtjysk motorvej. Det bør bemærkes, at der er tale om en forsimplet
samfundsøkonomisk analyse, som belyser de overordnede perspektiver ved en
ny midtjysk motorvej. Resultaterne for den simplificerede samfundsøkonomiske analyse er sammenlignelige med den analyse Vejdirektoratet har gennemført for udvidelse af den østjyske motorvejskorridor i rapport 371 fra april
2011.
Afsnittet indeholder en kort præsentation af de centrale forudsætninger og antagelser og den anvendte tilgang til analysen. Endelig redegøres der for resultaterne af analysen.
Der er gennemført forsimplede samfundsøkonomisk beregninger af to nye alternativer for en ny midtjysk motorvej. Det drejer sig om følgende alternativer:
1

Hærvejsmotorvej via Bredsten (Bredsten alternativ)

2

Hærvejsmotorvej via Vandel (Vandel alternativ)

Der henvises til afsnit 4 for en nærmere beskrivelse af de to alternativer.

6.1

Metode og forudsætninger

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på det officielle danske metodegrundlag, og følger således som udgangspunkt vanlig samfundsøkonomisk
metodik for større infrastrukturprojekter. Retningslinjerne er fastlagt af Transportministeriet i en manual for samfundsøkonomiske analyser.
6.1.1 Centrale grundlæggende forudsætninger
I tabellen nedenfor er de grundlæggende forudsætninger, der er anvendt i den
samfundsøkonomiske analyse, præsenteret.
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Tabel 6-1

Grundlæggende forudsætninger og metodemæssige principper for den
samfundsøkonomiske analyse.

Parameter

Antagelse/beskrivelse/kilde

Anlægsperiode

5 år

Kalkulationsrente

5%

Korrektionsreserve

50 % tillæg

Nettoafgiftsfaktor (NAF)

17 %

Prisniveau

Alle priser er angivet i 2011-priser

Resultatår

Alle nettonutidsværdier er angivet for 2011

Skatteforvridningsfaktor

20 %

Tidshorisont

50 års driftsperiode (indregnet scrapværdi)

Åbningsår

2025 (følsomhedsanalyse med åbningsår 2035)

År for trafikmodeldata

2020

Trafikvækst

Gns. ca. 1,8 % fra i dag og frem til 2025 (modelberegning)
Gns. 1,6 % fra 2025 til 2040
Gns. 1,3 % fra 2040 til 2050 og 0 % herefter

Trafikspring

Elasticitet på 1,0 anvendt i trafikmodellen

Der er tale om en forsimplet samfundsøkonomisk analyse, hvor det alene er de
traditionelt mest betydende effekter som er inddraget. Analysen har således fokuseret på at beregne ændringer i brugergevinster i form af reduceret rejsetid og
ændring i kørselsomfang.
Analysen er afgrænset til alene at omfatte vejtrafik. Trafikmodellen inkluderer
dog stadig nye og overflyttede ture, men effekten på den kollektive trafik af en
sådan overflytning er ikke medtaget ikke i denne analyse.
6.1.2 Projektspecifikke forudsætninger
De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på estimater af de anlægsmæssige omkostninger samt resultatet af udredningerne af de trafikale konsekvenser.

Anlægsomkostninger

De estimerede anlægsomkostninger angivet med prisinterval fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 6-2

Anlægsoverslag, ekskl. og inkl. korrektionsreserve (2011-priser)

Mia. DKK 2011
I alt ekskl. korrektionsreserve
I alt inkl. korrektionsreserve på 50%

Bredsten alternativ

Vandel alternativ

9 - 13
14 - 19

12 - 17
18 - 25

Kilde: COWI.
Note: Anlægsoverslagene er omregnet fra 2009 til 2011-priser

Anlægsomkostningerne for de fulde projektalternativer er skønsmæssigt anslået
til 9-13 mia. for Bredsten alternativet og 12-17 mia. for Vandel alternativet.
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Der er i beregningerne tillagt en korrektionsreserve på 50 % til basisoverslaget i
overensstemmelse med Transportministeriets retningslinjer for fase 1 undersøgelser.
Der henvises til afsnit 5 for en nærmere beskrivelse af anlægsomkostningerne.

Driftsomkostninger

De årlige udgifter til drift og vedligehold i analyseperioden er skønsmæssigt
estimeret som en andel af anlægsomkostningerne før tillæg af korrektionsreserve. Der er anvendt en andel på 0,2 % af anlægssummen pr. år baseret på erfaringer fra lignende danske anlæg.
På baggrund af ovenstående er de årlige drifts - og vedligeholdelsesomkostninger beregnet som angivet i tabellen nedenfor.
Tabel 6-3

Årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser)

Mio. DKK pr. år 2011
Bredsten alternativ
Vandel alternativ

Beløb
18 - 26
24 - 34

Kilde: Egne beregninger

Tid og kørsel

En ny midtjysk motorvej vil forbedre udbuddet med brugergevinster i form af
reduceret rejsetid for brugerne til følge.
Alle ændringer i kørte km og tid samt ændringer i antallet af køretøjer er beregnet i trafikmodellen. Der er opgjort ændringer for henholdsvis "eksisterende"
og "nye eller overflyttede" trafikanter fordelt på transportformerne bil, lastbil
og varebil og de underliggende formål. Et positivt tal angiver at der er tale om
en gevinst for trafikanten (svarende til en besparelse i tid/kørte km).
Trafikmodelkørslerne er kørt i år 2020. Effekterne er opskrevet til åbningsåret
med den forudsatte trafikvækst i perioden (1,8 % p.a.).
Tabel 6-4

De samfundsøkonomiske ændringer i rejsetid for Bredsten alternativ
("Netto"), 2020

Køretøjstimer pr år

Bil, bol.-arb

Bil, erhverv

695.307

198.659

2.417.019

350.136

460.164

56.241

16.069

195.503

41.779

41.119

Eksisterende
Nye og overflyt.

Bil, fritid

Varebil

Lastbil

Kilde: Egne beregninger.
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Tabel 6-5

De samfundsøkonomiske ændringer i rejsetid for Vandel alternativ
("Netto"), 2020

Køretøjstimer pr år

Bil, bol.-arb

Bil, erhverv

695.179

198.623

2.416.576

350.003

419.153

64.492

18.426

224.186

45.620

38.688

Eksisterende
Nye og overflyt.

Bil, fritid

Varebil

Lastbil

Kilde: Egne beregninger.

Tabel 6-6

De samfundsøkonomiske ændringer i kørte km for Bredsten alternativ
("Netto"), 2020

Køretøjskm pr år
Eksisterende

Bil, bol.-arb

Bil, erhverv

-8.527.623

-2.436.464

-29.643.642

-4.910.717

-6.809.271

-255.061

-72.875

-886.641

-58.546

-189.214

Nye og overflyt.

Bil, fritid

Varebil

Lastbil

Kilde: Egne beregninger.

Tabel 6-7

De samfundsøkonomiske ændringer i kørte km for Vandel alternativ
("Netto"), 2020

Køretøjskm pr år
Eksisterende

Bil, bol.-arb

Bil, erhverv

-4.915.938

-1.404.554

-17.088.737

-3.624.335

-5.965.036

16.172

4.621

56.216

140.560

-44.930

Nye og overflyt.

Bil, fritid

Varebil

Lastbil

Kilde: Egne beregninger.

Som det fremgår af tabellerne, giver begge alternativer store tidsgevinst. Samtidig fås tab for brugerne fra flere kørte kilometer, da de vælger at køre lidt
længere for at realisere de store tidsgevinster.
Hele tidsgevinsten er værdisat som normal rejsetid. Der er imidlertid en del af
tidsgevinsten, som vil være reduceret forsinkelsestid. Dermed undervurderes
tidsgevinsten alt andet lige ved denne forudsætning. Der er gennemført en følsomhedsanalyse af effekten af at 20 % af den sparede rejsetid antages at være
sparet forsinkelsestid.
Ændring i kørte kilometer

Brutto-ændringen i de kørte antal kilometer er opgjort på basis af trafikmodelkørslerne. Ændringen i de kørte kilometer er anvendt til beregning af ændringen i de eksterne omkostninger som til ændringen i afgiftsbetalinger (fra
brændstofafgifter mv.). Tabellen nedenfor viser ændringen i trafikarbejdet for
de to alternativer.
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Tabel 6-8

Ændringer i trafikarbejdet (basis minus projekt således at et negativt
fortegn angiver en forøgelse), 2020

Km pr år

Personbiler

Varebiler

Lastbiler

Bredsten alternativ

-434.991.040

-65.240.560

-75.606.240

Vandel alternativ

-425.089.280

-63.893.540

-68.726.240

Kilde: Egne beregninger.

Som det fremgår af tabellen medfører begge alternativer en betydelig forøgelse
af det samlede trafikarbejde i kilometer. Ændringen er markant højere end den
opgjorte samfundsøkonomiske ændring i de kørte kilometer. Det skyldes, at
den ny motorvej genererer en betydelig ny mængde trafik.

6.2

Samfundsøkonomiske resultater

De samlede resultater af den forsimplede samfundsøkonomiske analyse er vist i
tabellen nedenfor.
Tabel 6-9

Resultater af de samfundsøkonomiske beregninger af en ny midtjysk
motorvej, åbningsår 2025, 2011-priser.

Nutidsværdi 2011, mio. DKK
Anlægsoverslag:

Bredsten alternativ
Lavt

Vandel alternativ

Højt

Lavt

Højt

-9.257
696
-8.561

-13.371
1.005
-12.366

-12.343
928
-11.415

-17.485
1.314
-16.171

-213

-308

-284

-402

16.525
-1.886
14.639

16.525
-1.886
14.639

14.933
-1.194
13.740

14.933
-1.194
13.740

Uheld
Støj

-3.805
-740

-3.805
-740

-3.594
-712

-3.594
-712

Luftforurening
Klima
Eksterne omkostninger, i alt

-1.198
-568
-6.312

-1.198
-568
-6.312

-1.118
-532
-5.956

-1.118
-532
-5.956

Afgiftskonsekvenser

8.275

8.275

7.997

7.997

Skatteforvridningstab
Øvrige konsekvenser, i alt

-239
8.035

-1.081
7.194

-926
7.071

-1.978
6.019

I alt nettonutidsværdi
Intern rente

7.588
7,7%

2.847
5,8%

3.156
5,9%

-2.771
4,4%

Anlægsomkostninger:
Anlægsomkostninger
Restværdi
Anlægsomkostninger, i alt
Drifts- og vedligeholdelsesomk., i alt
Brugergevinster:
Tidsgevinster, vej
Kørselsomkostninger, vej
Brugergevinster, i alt
Eksterne omkostninger:

Øvrige konsekvenser:

Kilde: Egne beregninger.
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Som det ses af tabellen, er Bredsten alternativet samfundsøkonomisk rentabel
ved anvendelse af både det lave og det høje anlægsoverslag. Bredsten Alternativet resulterer således i en intern rente mellem 5,8 % og 7,7 %, som er over
Transportministeriets afkastkrav på 5 %.
Vandel alternativet er samfundsøkonomisk rentabel med anvendelse af det lave
overslag, men ikke rentabel med anvendelse af det høje overslag.
Bredsten alternativet er samfundsøkonomisk set det mest fordelagtige alternativ. Det skyldes at anlægsomkostningerne er lavere og at der samtidig opnås lidt
højere gevinster for brugerne.

Følsomhedsanalyser

For at belyse betydningen af usikkerheden for det samlede resultat er der gennemført enkelte følsomhedsanalyser for centrale antagelser og forudsætninger. I
tabellerne nedenfor er følsomhedsanalysernes effekt på nettonutidsværdien og i
den interne rente præsenteret.
Tabel 6-10

Resultat af følsomhedsanalyser, intern rente.

Intern rente

Bredsten alternativ
Anlægsoverslag

Basis resultat

Lavt

Højt

Vandel alternativ
Lavt

Højt

7,7%

5,8%

5,9%

4,4%

1. Anlægsomkostninger -33 %

10,4%

7,9%

8,1%

6,1%

2. Anlægsomkostninger +50 %

5,6%

4,1%

4,2%

3,0%

3. 20 % af sparet tid sparet forsinkelse

8,2%

6,1%

6,3%

4,7%

4. Lave tidsgevinster -25 %

6,3%

4,6%

4,8%

3,5%

5. Høje tidsgevinster +25 %

9,0%

6,8%

6,9%

5,2%

Kilde: Egne beregninger.

Følsomhedsanalyserne viser, at resultaterne er følsomme overfor variationer i
en række forudsætninger. Hvis anlægsomkostningerne ikke tillægges korrektionsreserve (svarer til anlægsomkostninger -33 %) er begge alternativer samfundsøkonomisk rentable.
Åbningsår 2035

For at kunne sammenligne analysens resultater med resultater fra
Vejdirektoratets analyse for udvidelse af den østjyske motorvejskorridor er der
gennemført en supplerende beregning, hvor åbningsåret er antaget at være 2035
i stedet for 2025. Beregningerne er gennemført på baggrund af nye trafikmodelkørsler med åbningsår 2030, hvor effekterne er yderligere fremskrevet med
den forudsatte trafikvækst til 2035, jf. tabel 6.1.
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Tabel 6-11

Resultat af følsomhedsanalyse med åbningsår 2035, intern rente.

Intern rente

Bredsten alternativ
Anlægsoverslag

Basis resultat (åbningsår 2025)
Åbningsår 2035

Lavt

Højt

Vandel alternativ
Lavt

Højt

7,7%

5,8%

5,9%

4,4%

11,1%

8,4%

8,5%

6,4%

Tabellen viser, at den interne rente stiger markant, hvis åbningsåret udskydes til
2035, hvilket skyldes den forventede trafikvækst. Effekten er størst for Bredsten alternativet, hvor den interne rente er højest, fordi brugergevinsterne her
vejer relativt tungere i forhold til investeringerne. Men Vandel alternativet er nu
også rentabel med anvendelse af det høje estimat for anlægsomkostningerne.

6.3

Samlet vurdering vedr. samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske screening af de to alternativer for en ny midtjysk
motorvej viser at Bredsten alternativet er det samfundsøkonomisk mest attraktive. Alternativet er samfundsøkonomisk rentabelt med en intern forrentning
mellem 6 % og 8 %. Udskydes åbningsåret til 2035 stiger den interne forrentning til 8 % til 11 %.
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7

Beregning af kritisk trængsel

Der er i det følgende foretaget en opgørelse af, hvor der vil optræde kritisk
trængsel i de to optimerede linjeføringer.
Beregningen af kritisk trængsel er sket på basis af resultater fra trafikmodellen
og i overensstemmelse med Vejdirektoratets metoder til opgørelse af kritisk
trængsel.

7.1

Beregningsmetode

Kritisk trængsel er en tilstand hvor trafikken enten allerede er eller er tæt på at
bryde helt sammen. Forud for en tilstand med kritisk trængsel optræder flere
indledende faser hvor trafikkens gennemsnitshastighed gradvis falder.
Den kritiske trængsel identificeres de steder hvor mere end 95% af timekapaciteten på en vognbanestrækning er opbrugt, i årets 100. største time, som svarer
til 12% af årsdøgntrafikken. Der er regnet med en personbilsækvivalent (PE)
for lastbiler på 2,3 og en kapacitet på 2.200 PE per vognbane per time, dvs. der
opstræder kritisk trængsel på en strækning hvis følgende ulighed er opfyldt:
PE / 2200 * Antal kørespor > 0,95
hvor PE = Antal personbiler (som 12% af ÅDT) + Antal varebiler (som 12% af ÅDT) + 2,3* Antal
lastbiler (som 12% af ÅDT).

7.2

Resultater

Den kritiske trængsel er opgjort i år 2020 og år 2030, dvs. i situationer hvor
E45 omkring Vejle Fjord Broen er udvidet til 2* 3 kørespor, både i basis og i de
2 projektalternativer. Motorvejen mellem E45 og Herning er ligeledes etableret
i år 2020/2030.
På det følgende kort (Figur 7-1) er med rødt markeret de strækninger på rute
E45 hvor der beregnes kritisk trængsel i Bredstenalternativet (samt i Basis) i
2020. De strækninger, hvor der er kritisk trængsel i Basis 2020, men ikke i
Bredsten alternativet, er markeret med gult. De gule strækninger aflastes således i Bredstenalternativet, så der ikke længere er kritisk trængsel i 2020.
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Figur 7-1

Kritisk trængsel på E45 i Vandel alternativet i 2020 er vist med rødt.
Strækninger med kritisk trængsel i Basis 2020, men ikke i alternativet,
er vist med gult.

På Figur 7-2 er der tilsvarende vist kritisk trængsel i Vandel alternativet i 2020.
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Figur 7-2

Kritisk trængsel på E45 i Bredsted alternativet i 2020 er vist med rødt.
Strækninger med kritisk trængsel i Basis 2020, men ikke i alternativet,
er vist med gult.

Af Figur 7-1 og Figur 7-2 fremgår det, at der ikke beregnes kritisk trængsel på
Vejle Fjord broen i år 2020 i hverken basis eller alternativerne. Begge alternativer vil imidlertid kunne fjerne kritisk trængsel på E45 sydvest for Århus.
Det bemærkes at udbygningen er E45 mellem Kolding og Fredericia ikke indgår hverken i basis eller i projektalternativerne, da denne ikke er besluttet endnu.
På Figur 7-3 er der vist kritisk trængsel i Bredsten alternativet i 2030.
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Figur 7-3

Kritisk trængsel på E45 i Bredsten alternativet i 2030 er vist med rødt.
Strækninger med kritisk trængsel i Basis 2030, men ikke i alternativet,
er vist med gult.

På Figur 7-4 er tilsvarende vist kritisk trængsel i Vandel alternativet i 2030.
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Figur 7-4

Kritisk trængsel på E45 i Vandel alternativet i 2030 er vist med rødt.
Strækninger med kritisk trængsel i Basis 2030, men ikke i alternativet,
er vist med gult.

Af Figur 7-3 og Figur 7-4 fremgår det, at der i basissituationen i år 2030 beregnes kritisk trængsel på store dele af E45. En midtjysk motorvej vil imidlertid
kunne fjerne kritisk trængsel på flere dele af E45, bl.a. syd og nord for Århus
samt omkring Randers. Vandel alternativet vil desuden modvirke kritisk trængsel på den nordlige del af den Sønderjyske Motorvej. På selve Vejle Fjord broen ser der dog i alle tilfælde ud til at være tilbagevendende trængselsproblemer.
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Bilag 1: Beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), Aalestrup - Viborg
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Bilag 2: Beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), Viborg - Nørre Snede
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Bilag 3: Beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), Nørre Snede - Vejle
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Bilag 4: Beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), Vejle - Haderslev
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Bilag 5: Rutebundt for beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), nord for
Viborg
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Bilag 6: Rutebundt for beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), vest for
Silkeborg
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Bilag 7: Rutebundt for beregnet trafikspring (ÅDT 2020) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), vest for
Vejle
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Bilag 8: Beregnet trafikspring (ÅDT 2020), med justeret elaticitet (-0,5) på ny midtjysk motorvej (linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport), Aalestrup - Viborg
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Bilag 9: Samlet trafik (ÅDT) ved Bredsten alternativ i 2020
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Bilag 10: Samlet trafik (ÅDT) ved Bredsten alternativ i 2020 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 11: Samlet trafik (ÅDT) ved Vandel alternativ i 2020
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Bilag 12: Samlet trafik (ÅDT) ved Vandel alternativ i 2020 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 13: Forskel mellem Bredsten alternativ og Basis 2020
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Bilag 14: Forskel mellem Bredsten alternativ og Basis 2020 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 15: Forskel mellem Vandel alternativ og Basis 2020
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Bilag 16: Forskel mellem Vandel alternativ og Basis 2020 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 17: Forskel mellem Bredsted alternativ og linjeføring 3 i NIRAS' screeningsrapport
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Bilag 18: Forskel mellem Bredsted alternativ og linjeføring 3 i NIRAS' screeningsrapport (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 19: Forskel mellem Vandel alternativ og linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport
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Bilag 20: Forskel mellem Vandel alternativ og linjeføring 1 i NIRAS' screeningsrapport (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 21: Trafikspring (ÅDT) ved Bredsten alternativet (elasticitet -1,0)
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Bilag 22: Trafikspring (ÅDT) ved Bredsten alternativet (udsnit omkring Vejle) (elasticitet -1,0)
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Bilag 23: Trafikspring (ÅDT) ved Vandel alternativet (elasticitet -1,0)
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Bilag 24: Trafikspring (ÅDT) ved Vandel alternativet (udsnit omkring Vejle) (elasticitet -1,0)
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Bilag 25: Samlet trafik (ÅDT) ved Bredsten alternativ i 2030
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Bilag 26: Samlet trafik (ÅDT) ved Bredsten alternativ i 2030 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 27: Samlet trafik (ÅDT) ved Vandel alternativ i 2030
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Bilag 28: Samlet trafik (ÅDT) ved Vandel alternativ i 2030 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 29: Forskel mellem Bredsten alternativ og Basis 2030
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Bilag 30: Forskel mellem Bredsten alternativ og Basis 2030 (udsnit omkring Vejle)
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Bilag 31: Forskel mellem Vandel alternativ og Basis 2030
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Bilag 32: Forskel mellem Vandel alternativ og Basis 2030 (udsnit omkring Vejle)
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