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

Hærvejsmotorvejen kan bygges 

på 10-13 år med politisk vilje 
 

Potentiale for hurtig realisering af Hærvejsmotorvejen – politisk vilje kan gøre 

forløbet mere effektivt – parallelle processer giver effektiv sagsbehandling  
– kortere byggetid sparer penge på udbygning af E45  
 

Om bare 10-13 år kan transportministeren klippe den røde snor og åbne Hærvejsmotorvejen, 

hvis den politiske vilje er til stede. Dermed kan den overordnede trafikstruktur i Danmark blive 

mindre sårbar og mere fleksibel. Imens vil trafikanterne på den belastede motorvej E45 spare 

generne ved en massiv udbygning, og de sparede penge kan finansiere Hærvejsmotorvejen. 

 

Et helt dugfrisk notat, som foreningen Trekantområdet har fået udarbejdet hos det rådgivende 

ingeniørfirma Rambøll, peger nemlig på, at den komplicerede proces med at analysere, 

projektere og anlægge en helt ny motorvej kan gøres langt mere effektiv.  

 

"Den demokratiske proces skal selvfølgelig tage den tid, den tager. Men der er en lang række 

tekniske processer, hvor alle parter er bedst tjent med at tænke lidt utraditionelt og få en 

hurtigere sagsbehandling," siger formand for Hærvejskomitéen, Jens Chr. Lund. 

"Det gælder f. eks. i ekspropriationssager, som desværre er umulige at undgå, når man skal 

bygge 170 km ny motorvej. Her vil de berørte lodsejere også have interesse i hurtig afklaring, 

så de ikke risikerer at skulle vente syv-ti år, før de ved, om de er købt eller solgt." 

 

I den traditionelle proces er der kun en enkelt ekspropriationskommission for Jylland, men ved 

f.eks. at inddrage de berørte kommuner kan sagsbehandlingen blive hurtigere til gavn for alle. 

Den metode blev bl.a. brugt i processen for Djursland-motorvejen. Et andet oplagt område er 

entrepriserne, hvor man med succes har udbudt større totalentrepriser, påpeger notatet. 

 

"Et moderne samfund skal tage de mest moderne processer i brug, og hvis de kombineres med 

den rette politiske vilje, kan vi få en hurtig løsning til gavn for alle," fastslår Jens Chr. Lund. 

"En anlægstid på 10-13 år er selvfølgelig det mest optimale scenarium. Men fordelene er så 

oplagte, at politikerne også bør have ambitionerne til at tænke stort – og tænke hurtigt !" 

 

Hele det nye notat fra Trekantområdet/Rambøll kan findes på www.hærvejsmotorvej.nu. 

Hærvejskomitéen præsenterer i dag i en separat presssemeddelelse beregninger, som viser, at 

størstedelen af Hærvejsmotorvejen kan finansieres med den sparede udbygning af E45. 

 
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 

http://www.haervejskomiteen.dk/


 
Presseservice og yderligere baggrundsdata: 

Vestkom PR, telefon 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.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 
 

 Flere pressemeddelelser, mere information, analyser og baggrundsmateriale på 

www.hærvejsmotorvej.nu 

 

http://www.haervejskomiteen.dk/

