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 Optimistisk start på et godt år 

ü  Minister deltog i 
generalforsamling 

ü  Sagen rykket op på 
politisk dagsorden 

ü  Frugtbart møde med 
eksportlokomotiver 

ü  Masser af arbejde bag kulisserne 
i løbet af foråret... 



 Officielle tal bekræftede argumenter 

ü  Stærk ny analyse 
fra Vejdirektoratet 

ü  Fælles præsentation 
med ministeren 

ü  Trafik og økonomi 
bekræftet med tal fra 
Landstrafikmodellen 



 Og endnu bredere samfundsgevinst! 

ü  Større gevinster 
end hidtil beregnet 

ü  Ekstra klynge- og 
markedseffekter  

ü  Samfundsrente op 
fra 8,3 til 9,1 pct. 



Politikere løbende orienteret i efteråret 

ü  Personlige møder med udvalgte 
ü  Stærk opbakning og prioritering 

fra travle erhvervsledere – 1.000 tak! 
ü  Foretræde for transportudvalget 

i oktober 
ü  De helt tunge eksport- 

lokomotiver trak 
ekstra opmærksomhed  



Kraftig fælles appel fra eksportlokomotiver 

ü  Vejdirektoratet har beregnet en samfundsøkonomiske effekt af B+ på 
30,2 mia. kr. 

ü  Bredere effekter = Yderligere 5,4 mia. kr 
ü  I alt samfundsøkonomisk effekter på kr. 36,6 mia. kr. 
ü  Intern rente stiger fra 8,3 til 9,1 % 
ü  Ud af 53 endnu ikke gennemførte infrastrukturprojekter i regi har 

Transportministeriet har kun 3 projekter: 
ü  Ny fjordforbindelse vd Roskilde Fjord: 14,2 % 
ü  Udbygning af E20/E45 ved Kolding: 14,0 % 
ü  Ring 5: 10,5 % 

      højere intern rente end en Hærvejsmotorvej  



 Nyt regeringsgrundlag 

ü  Forundersøgelse hele 
vejen fra nord til syd 

ü  VVM af sydlig etape 
ü  Men tværforbindelse  

mangler i analyser! 
ü  HELE linjeføringen 

bør undersøges nu 
for det fulde billede 



’Hængslet’ mod Fyn/Sjælland er vitalt! 

ü  Markant forskel 
på aflastning 

ü  Vejle Fjord-broen  
aflastes for 
2-3 x flere biler 

ü  Tværforbindelse 
med i analyse 
af HELE linjeføringen aht. fremtiden 



 Ikke i mål endnu, men I kan hjælpe! 

ü  Kommuner: Pres på for få undersøgt 
tværforbindelsen sammen med resten 

ü  Benyt enhver lejlighed og alle kanaler 
ü  Afvent resultat af forundersøgelser 

for de forskellige korridorer 
ü  Vent med slagsmål om linjeføring 

og lokale interesser til vi har facts! 



Et fantastisk år! 
- men ikke i mål endnu... 

Spørgsmål / kommentarer? 


