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

Hærvejsmotorvejen og bedre E45 

kan realiseres uden merpris 
 

Hærvejsmotorvejen fjerner behov for en ny Vejle Fjord-bro – sparer udbygning 

til otte spor Kolding-Århus og seks spor ved Randers – Hærvejsmotorvejen kan 
stort set finansieres af sparet udbygning – E45 får stadig nødvendig udvidelse 

 
To velfungerende motorveje for næsten samme pris som en besværlig udbygning af E45. 

Sådan lyder resultatet i nye analyser af Hærvejsmotorvejen, en ny parallel forbindelse op 

gennem Jylland, som vil betyde en markant aflastning af den belastede motorvej E45. Her vil 

trafikken i en overskuelig fremtid kræve udbygning til seks og sågar otte spor på lange 

strækninger, og det vil koste store summer og ekstra forsinkelser for trafikanterne. 

 

For en beskeden merpris i forhold til udbygning af E45 kan man i stedet få en parallel løsning, 

der samtidig gør det overordnede trafiksystem meget mindre sårbart. 

 

"Hvis vi ikke gør noget, skal pengene alligevel bruges på udbygning af E45 til megamotorveje 

med seks og otte spor. Men i stedet bør vi udnytte denne historiske chance for at gå nye veje 

med en parallel udbygning, der er både fremtidssikker og mere fleksibel," siger formand for 

Hærvejskomitéen, Jens Chr. Lund. 

 

I den seneste beregning har trafikeksperterne fra foreningen Trekantområdet regnet på 

Vejdirektoratets egne tal for omkostningerne til udbygning af E45. En etapevis udvidelse til 

først seks og siden otte spor løber op i en anlægspris på 26-27 mia. kr. Til sammenligning har 

Hærvejsmotorvejen en anlægspris på ca. 14-19 mia. kr. med sædvanligt tillæg af reserver. 

Men kombinationen af Hærvejsmotorvejen og dermed mindre udbygning af E45 ventes at løbe 

op i 28-33 mia. kr. Altså en merpris for to velfungerende motorveje i intervallet 1-6 mia. kr. 

 

"Regnestykket viser, at Hærvejsmotorvejen stort set er "gratis" i forhold til de penge, vi 

alligevel skal bruge til udbygning af E45. Men dertil kommer de store gevinster ved sparet bøvl 

for trafikanterne og fordelen ved en mere fleksibel parallel-struktur," siger Jens Chr. Lund. 

 

Hærvejskomitéen præsenterer i dag i en separat pressemeddelelse et notat, som viser, at 

Hærvejsmotorvejen i bedste fald kan realiseres på 10-13 år, hvis den politiske vilje er til stede.  

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

 
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/

