
Invitation til trafikkonference 
den 8. juni 2012 på Gram Slot
- Transportministerens bud på dansk infrastruktur
- Dansk Industris bud på erhvervslivets gevinster
- Sydvestjyllands bud på grænseoverskridende ønsker
- Hærvejskomitéens bud på parallelle fordele
- Nye analyser fra Trekantområdet, Cowi og Rambøll
- Slotsspøgelser, slotsherrer og slotsherligheder

Konference: Nord-sydgående motorveje  
i et jysk, dansk og europæisk perspektiv



Trekantområdet Danmark, Cowi og Rambølll 

Et trafikfagligt indspark med afsæt i helt nye analyser 
af, hvor hurtigt en Hærvejsmotorvej kan etableres, 
hvornår den bør etableres og finansieringsmuligheder.

Formand for Hærvejskomitéen Jens Chr. Lund

Parallelle motorveje giver bedst mening i de kom-
mende års trafikinvesteringer. Jens Chr. Lund fortæller 
hvorfor og hvad det vil betyde for væksten i vest.

Fredag den 8. juni på Gram Slot
Med Haderslev Kommune som de venlige værter byder vi 

velkommen til en spændende trafikkonference i et af landets 
skønneste områder -  lige midt i Sønderjylland.

Konferencen afholdes på Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram 
den 8. juni 2012 fra kl. 9.30 - 14.00, hvis du benytter dig af 

lejligheden til også at opleve og høre om et af landets bedste 
eksempler på god oplevelsesøkonomi, nemlig Gram Slot.  

Velkommen til en åben konference om fremtidens trafik og 
overordnede vejnet i Jylland, herunder en Hærvejsmotorvejs 

betydning og placering i den samlede danske infrastruktur og 
som erhvervslivets forbindelse til resten af Europa.

Målgruppen for konferencen er erhvervsledere, organisa-
tioner, politkere, embedsmænd, forskere, journalister og andre 

med interesse i udvikling og prioritering af infrastrukturen og 
erhvervsinvesteringerne i det centrale Jylland fra nord til syd. 

Deltagelse er gratis - tilmelding senest den 1. juni på  
info@haervejskomiteen.dk. 

Transportminister Henrik Dam Kristensen

Ministeren har sagt, at han afventer modelkørsler i en 
ny landstrafikmodel før han tager stilling til projekterne.
Men hvad er ambitionerne med infrastrukturen?

Annette Christensen, Chefkonsulent DI 

Set fra et erhvervsperspektiv er infrastrukturen et 
vigtigt konkurrenceparameter, der kræver nationale 
investeringer i et langsigtet perspektiv.

Laurids Rudebeck, Borgmester i Tønder

Går en ny Hærvejsmotorvej over grænsen, og hvad er 
status på Dansk-Tysk Transportkommision? Tønders 
borgmester fremlægger de sydvestjyske synspunkter.



Program for konferencen

09.30 Ankomst og registrering - netværk og kaffe

09.50 Velkomst og oplæg til dagen - chefredaktør Mikael Justesen, JydskeVestkysten

10.00 Hvad tilfører Hærvejsmotorvejen som parallel motorvej til E45? 
 - Formand for Hærvejskomitéen Jens Chr. Lund

10.20 Hvad vil Transportministeren med den danske infrastruktur? 
 Ministerens ambitioner om infrastrukturens og vejnettets udvikling frem mod 2030 
 - Transportminister Henrik Dam Kristensen

10.40 Hvor store er erhvervslivets gevinster ved forbedring af infrastrukturen,  
 og hvad taber vi, hvis vi lader være?  
 - Annette Christensen, Chefkonsulent DI

11.00 Hvem venter på hvem, hvad venter vi på og går Hærvejsmotorvejen over grænsen?  
 - Laurids Rudebeck, borgmester i Tønder og talsmand for de Sydvestjyske borgmestre

11.10 Hvornår og hvordan skal Hærvejsmotorvejen etableres for at give mening? 
 - Trekantområdet Danmark, Cowi og Rambøll offentliggør nye analyser

11.30 Spørgerunde med spørgsmål til - og dialog med dagens indlægsholdere

12.00 Hvor står vi nu og hvad kan vi bruge dagens konklusioner til? 
 Opsamling og perspektiver i forhold til fremtidens virkelighed 
 - chefredaktør Mikael Justesen, JydskeVestkysten

12.15 Frokost

13.00 Slotsspøgelser, Slotsherrer og slotsherligheder  
 - historier til kaffen og rundvisning ved ejeren af Gram Slot Svend Brodersen. 

14.00 God weekend - kør forsigtigt...

Mikael Justesen, 
chefredaktør,  
JydskeVestkysten



HÆRVEJSKOMITÉEN
c/o Billund ErhvervsFremme
Rådhuscentret 16
DK - 7190 Billund
Telefon: 79 72 72 02
info@haervejskomiteen.dk
www.hærvejsmotorvej.nu


