Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen
– en oversigt over facts og analyser

baggrunden er

VIDSTE DU?
Transportministeriet peger på, at der
på langt sigt er to forskellige strategier
for vejkapaciteten i Jylland: Enten en
gradvis udbygning af E45-korridoren

grøn
Et stort flertal i Folketinget fastlagde i 2009 de overordnede
rammer for en grøn transportpolitik. Aftalen blev indgået mellem den daværende VK-regering samt Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre
og Liberal Alliance. Når det gælder fremtidens vejtransport
blev man bl.a. enige om følgende principper:

eller en ny parallel motorvejskorridor
gennem Midtjylland, som kan skabe et
alternativ for den gennemkørende trafik
og give nye mobilitetsmuligheder i det

GRØN,
JA TAK!

midtjyske, påpeger ministeriet.

Læs mere her!

Fra Aftale om Grøn Transportpolitik, 29. januar 2009

Find de strategiske analyser på

Rent konkret blev man enige om at gennemføre en række strategiske analyser af fremtidens transportudfordringer – blandt
andet af det langsigtede kapacitetsbehov for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland.

Hærvejskomitéens hjemmeside,
www.hærvejsmotorvej.nu

KØER,
NEJ TAK!

’’Vejkapaciteten skal udbygges, dér hvor behovet er størst,
dvs. dér hvor der i dag er de største trængselsproblemer,
men også, hvor man kan se, at den fremtidige trafikvækst
som følge af erhvervs- og samfundsudviklingen vil kræve en
udbygning af infrastrukturen.”

Desuden blev politikerne enige om at afsætte penge til Landstrafikmodellen for at få et bedre grundlag for de langsigtede
analyser. Modellen skal være klar i foråret 2012, og de strategiske analyser skal være endeligt afsluttede i 2013.
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mangler luft
Den helt centrale udfordring for fremtidens trafik i Jylland er
trængslen på Østjyske Motorvej E45. Siden 1980 er trafikken
næsten fordoblet på de centrale strækninger. Og det bliver
endnu værre, for trafikvæksten ventes at fortsætte de kommende årtier. Med den kraftige udvikling langs det østjyske
bybånd fungerer E45 mere og mere som en lokal pendlerkorridor i Østjylland.
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VIDSTE DU?

Motorvejsbroen over Vejle Fjord er et billede på udviklingen,
hvor væksten i både lokal pendlertrafik, landstrafik og international fjerntrafik har gjort, at Vejle Fjord-broen er en evig
flaskehals. Og selvfølgelig skal E45 udvides på de mest belastede strækninger - uanset hvad. Hærvejsmotorvejen giver
en kæmpe aflastning, men kan ikke løse det hele.
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Udbygning med et ekstra spor i hver ret-
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ning på E45 koster lige så meget som anlæg
af en helt ny fire-sporet motorvej! Samtidig
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slipper trafikanterne på E45 for de gener
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og forsinkelser, der altid vil være, når man
skal udbygge en eksisterende vej.

Men samtidig skal E45 jo også fungere som hovedfærdselsåre
for den nord/sydgående vejtrafik i Jylland. Det skaber store
problemer for trafikken, og det én-strengede transportsystem er meget sårbart overfor forstyrrelser. Vi ser jævnligt,
at selv mindre trafikuheld eller tekniske havarier hurtigt udvikler sig til større ulykker, der lukker E45 i timevis med store
menneskelige og økonomiske omkostninger.
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Rapport om udvidelser af den østjyske

Billund

ministeriets hjemmeside, www.trm.dk under
Temaer > Strategiske Analyser
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Løsninger

der flytter noget

Det vigtigste argument for en ny Hærvejsmotorvej er aflastning af
E45. Det kræver, at det er attraktivt at bruge den nye vej, og med
den mest optimale linjeføring kan der flyttes virkelig mange biler.
Den endelige linjeføring er ikke lagt fast, og der blev i første omgang screenet ni forskellige løsninger.
Konsulentvirksomheden Cowi og organisationen Trekantområdet
Danmark har senere regnet på de mest effektive løsninger. Her er
der udelukkende optimeret efter at overflytte mest muligt trafik
fra E45, og resultatet er overbevisende: Overordnet set vil trafikken i 2030 svare til den nuværende trafik mellem Vejle og Aalborg!
Både i den nordlige og sydlige ende giver Hærvejsmotorvejen rigtig god mening og vil betyde en markant aflastning af E45 og det
øvrige vejnet. Nord for Viborg vil trafikken f. eks. være på over
46.000 køretøjer i døgnet. Og når det gælder flaskehalsen over
Vejle Fjord-broen vil Hærvejsmotorvejen give en markant aflastning
af trafikken. Mellem en trediedel og halvdelen af den gennemkørende trafik vil flytte over på Hærvejsmotorvejen, hvis den placeres
optimalt med de rigtige stikveje til Trekantområdets motorveje.

Transportministeriet anerkender, at Hærvejsmotorvejen vil få meget stor trafik (op mod 45.000
køretøjer pr. døgn). I sin statusrapport over de strategiske analyser fokuserer ministeriet på de to linjeføringer, der ses her på siderne. Dels en vestlig
løsning, som ”genbruger” den eksisterende motorvej
mellem Herning og Give, binder en række midt- og
vestjyske byer sammen og giver direkte forbindelse
til den internationale lufthavn i Billund. Og dels en
østlig løsning, som ligger tæt på den eksisterende
rute 13, hvor den giver en kortere strækning nord/
syd og byder på en betydelig aflastning af E45.
Med den østlige linjeføring vil trafikken på Hærvejsmotorvejen på den centrale og nordlige del være
på mellem 20.000 og 45.000 køretøjer i døgnet.
Det svarer til dagens trafik på Esbjerg-motorvejen,
Sydmotorvejen på Sjælland og store dele af E45.
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analysemodeller som Transportministeriet.
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Se analysen fra Cowi og Trekantområdet Danmark om overflytning af trafik på
Hærvejskomitéens hjemmeside:
www.hærvejsmotorvej.nu

Kilde: Transportministeriet - “Status for de strategiske løsninger”

investeringer

der betaler $ig
Nye vejanlæg er dyre, så vi skal selvfølgelig investere dér, hvor vi
får meget for pengene. Det er et kæmpestort og kompliceret regnestykke at finde frem til gevinsten for samfundet, men resultatet
er ret enkelt: Hærvejsmotorvejen bliver en særdeles god forretning for det danske samfund.

VIDSTE DU?

Hvor meget tid sparer du?

At der altid lægges 50 pct. til anlægs-

Udvalgte rejsetidsbesparelser for en trafikalt set optime-

prisen for nye motorveje i den såkaldte

ret linjeføring af ny midtjyskmotorvej.

korrektionsreserve for at tage højde for
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uforudsete udgifter. Alle beregninger

Afkastet af investeringen – den såkaldt interne rente – vil ligge fra
8,5 og helt op til 11,1 pct., alt afhængig af den endelige linjeføring.
Det er en rigtig flot forrentning. Til sammenligning er den interne
rente ved udvidelse af E45 til seks eller otte spor beregnet til 8,0
pct. Med andre ord – selv i værste fald er Hærvejsmotorvejen en
bedre forretning for os allesammen.
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Fra Aalborg til

Fra Padborg til

Se analysen fra Cowi og Trekantområdet

Når man skal beregne de samfundsøkonomiske gevinster af en ny
vej kigger man selvfølgelig på anlægsprisen og holder den op mod
fordelene. Det gælder f. eks. tidsgevinster for brugerne, færre
trafikuheld, mindre støj og lavere klimabelastning.
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hjemmeside, www.hærvejsmotorvej.nu
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at spille på

FLERE STRENGE
Veje skal bygges dér, hvor der er mest trafik, lyder et gammelt
mantra. Og det virker jo meget logisk. Men problemet er bare, at
større veje tiltrækker endnu mere trafik, og så er man lige vidt i
løbet af kort tid. Udviklingen klumper sig sammen i få, koncentrerede områder, som i sig selv giver nye trafikproblemer.
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Et ekstra spor i hver retning på en fire-
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sporet motorvej giver kun 50 pct. mere
kapacitet, som i praksis er svær at udnytte fuldt ud. Men en helt ny motorvej

I andre lande som f.eks. USA har man lært på den hårde måde, at
8,- 10- eller 12-sporede mega-motorveje ikke løser problemerne.
Måske snarere tværtimod. Og udbygning af kapaciteten bliver hurtigt et håbløst kapløb med tiden og trafikvæksten.
I stedet satser man på parallel udbygning, så det overordnede vejnet bliver mindre sårbart ved ulykker og forstyrrelser. I Danmark
har vi nu chancen for at forlade den én-strengede strategi ved at
vælge en ny og mere fremtidssikker vej.
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en parallel udbygning på komitéens
hjemmeside, www.hærvejsmotorvej.nu

Både omkostningerne, de trafikale fordele og hensynet til et helt
Danmark i balance taler for en parallel udbygning af vejnettet.
Den spreder ikke bare trafikken, men breder også væksten
mere ud til gavn for hele landet.
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Dobbelt H-visionen for den overordnede trafikstruktur i Danmark er
ideen om en parallel udbygning, der på
langt sigt vil give mindre sårbarhed og
mere fleksibilitet.
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Giv os din støtte !
En Hærvejsmotorvej vil...
• Give bedre nord-syd forbindelser til gavn for hele landet
• Give et stort udviklingsløft til Jyllands vækst- og yderområder
• Aflaste E45 og Vejle Fjord hurtigst og mest effektivt
• Give bedre tid og mere plads til udbygning af E45
• Give dobbelt så meget kapacitet for de samme penge

Hærvejskomitéen arbejder for seriøs og saglig oplysning om Hærvejsmotorvejen,
men vi har også brug for din hjælp. Fortæl om Hærvejsmotorvejen og alle dens
fordele i alle relevante sammenhænge, find flere argumenter, bagrundsdata og
analyser på vores hjemmeside og deltag i debatten på vores Facebook-side.
Du kan også rekvirere flere eksemplarer af denne brochure til at fremlægge ved
relevante arrangementer med vækst og udvikling på dagsordenen.

• Gøre det overordnede vejnet mindre sårbart
Tak for din støtte - og kør forsigtigt!

• Give bedre forbindelser til Billund Lufthavn
• Give mere tid til en gennemarbejdet øst-vest løsning
• Være en god og rigtig samfundsinvestering
• Give relativt lille belastning af naturområder

www.hærvejsmotorvej.nu
www.facebook.com/Haervejskomiteen

tik tak ...

Hærvejskomitéen
c/o Billund Erhvervsfremme
Rådhuscentret 16
DK - 7190 Billund
Tlf. 79 72 72 02

