
ET DANMARK
I BALANCE
– KRÆVER INVESTERING
I SAMMENHÆNGSKRAFT! 
Statsminister Mette Frederiksen slog ind på 
en fornuftig vej i årets nytårstale, da hun 
ønskede mere fokus på sammenhæng 
– på tværs af vores land.
”Næsten hver anden dansker bor uden for 
de større byer. Alligevel er mulighederne 
blevet mere skævt fordelt,” sagde 
hun blandt andet med henvisning til 
centraliseringen af job og uddannelser.

”Nogle siger, at ’sådan er udviklingen’. Men 
det er ikke udvikling. Det er mange steder 
afvikling. Og det kan vi ændre – hvis vi 
vil,” lød det også fra statsministeren,  
der sluttede sin tale med ordene:
”Nok er tyngdekraften en naturlov.  
Men det er centraliseringen ikke.”

Vi kunne ikke være mere enige, og det 
samme gælder en lang række store 
virksomheder, brancheorganisationer og 
fagforeninger indenfor industri, fødevarer, 
handel og eksport. De beder alle om et 
Danmark i bedre balance – med bedre 
infrastruktur, mere sammenhængskraft og 
flere muligheder udenfor de store byer.

Det beder vi politikerne huske på, når de 
snart skal i gang med forhandlingerne  
om en ny infrastrukturplan.

”Lige nu spilder danskerne 
360.000 timer på at holde i kø, 
og det koster samfundet kassen. 

Bygger man Hærvejsmotorvejen, 
kan man være med til at lette 
trængslen på E45 og på den 
måde spare danskerne for 
tusindvis af ventetimer hver dag. 
Hvert sekund mine medlemmer 
spilder på at holde i kø, kunne de 
bruge på alt muligt andet, f.eks. at være 
på arbejde, efteruddannelse eller sammen 
med deres familie. En større mobilitet er med til at 
styrke vores produktivitet. Vi kan simpelthen gøre 

tingene hurtigere og nå mere på den samme tid. 
Der er altså arbejdspladser og vækst i god infrastruktur, 

og derfor skal man være ambitiøs, når det kommer til at 
udbygge det danske vejnet.”    

Formand Claus Jensen, Dansk Metal

”Jyllands-korridoren er vital for eksport, vækst og beskæftigelse 
- ikke kun for de jyske produktions- og eksportvirksomheder, men for 
hele Danmark. Derfor anbefaler Dansk Industri, at en Ny Midtjysk 
Motorvej indgår i den investeringsaftale, som regering og Folketing 

skal forhandle på plads i 2021.”

Branchedirektør Michael Svane, Dansk Industri

”For Danfoss er det afgørende, at vi har tilgang 
til en moderne og stabil infrastruktur, der sikrer 

en god fremkommelighed for vore produkter og en 
høj mobilitet hos vore medarbejdere, og her vil 
Hærvejsmotorvejen spille en meget vigtig rolle i 
fremtiden.”

Senior Vice President og Head of Global 
Services Torben Christensen, Danfoss

”Grundfos arbejder med bæredygtighed i hele verden, 
men vores base for fremtidens udvikling er hovedsædet 

i Bjerringbro. Det kræver, at vi fortsat kan tiltrække 
højtuddannet arbejdskraft og levere vores varer. Her spiller 

bedre infrastruktur en meget væsentlig rolle – både for 
rekruttering og for fysisk transport af varer via en ny midtjysk 
motorvej.” 

Adm. direktør Poul Due Jensen, Grundfos

”Hos Bestseller har vi kontinuerlig fokus på at optimere vareflowet i vores 
globale aktiviteter, og en bedre infrastruktur som Ny Midtjysk Motorvej 

vil sikre effektiv transport samt gode afgangsforhold for vores mange 
dygtige medarbejdere”

CFO & Head of Logistics Thomas Børglum Jensen, Bestseller

”Som en international virksomhed med hovedsæde i Aarhus og 
distributionscenter i Uldum udfordres både medarbejdere og leverandører  

dagligt af trængslen på E45. Det har store omkostninger, både når det gælder miljø, 
økonomi og for den enkelte medarbejders mulighed for at vide, hvornår de kan være 
hjemme og dermed få familielivet til at hænge sammen. 
En ny midtjysk motorvej vil give tiltrængt aflastning af E45 og en alternativ 
transportrute, som mange virksomheder og medarbejdere vil have stor gavn af.”

CEO and President Jan Bøgh, Jysk

Fødevarebranchen sikrer vækst og arbejds-
pladser – især uden for de store byer. Mange 

fødevarearbejdere kører derfor langt hver dag 
for at komme på arbejde.  

De er afhængige af et godt og effektivt vejnet 
– for kortere tid på vejen, betyder mere tid 

sammen med familien.
Også de varer, fødevarearbejderne producerer, 
har behov for en stærk infrastruktur. Langt de 
fleste fødevarer skal ud på en længere rejse for 

at komme fra slagteriet, mejeriet eller bageriet 
til forbrugere. Et godt vejnet sikrer varerne en 

kortere transporttid.
Derfor anbefaler Fødevareforbundet NNF  

Ny Midtjysk Motorvej som en del af planen  
for fremtidens infrastruktur.

Forbundsformand Ole Wehlast 
Fødevareforbundet NNF

”Hver tredje kørte kilometer med danske 
lastbiler herhjemme er transport af varer for 

fødevareklyngen, og det kræver en meget 
effektiv logistik at gøre det både bæredygtigt og 

konkurrencedygtigt. 
Det er afgørende, at hjulene holdes i gang  

– både i overført og direkte betydning.  
Derfor er etableringen af Ny Midtjysk Motorvej 
afgørende for den danske fødevareklynge. 
Vi har brug for et mere effektivt transport- 
system, hvis vi skal sikre vores globale 
konkurrenceevne i fremtiden.”

Adm. dir. Anne Lawaetz Arhnung 
Landbrug & Fødevarer

”Vi elsker køer –  bare ikke på vejene.  
Og som et af verdens største 
mejeriselskaber tager vi selvfølgelig 
også ansvar for bæredygtig transport, 
når vi henter mælk hos landmændene 
og eksporterer til hele verden. Det 

kræver en moderne infrastruktur 
med så lidt trængsel som 

muligt, og her vil en ny 
midtjysk motorvej 

bidrage.”

Logistikdirektør  
Peter Sørensen, Arla 
Foods
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HÆRVEJSMOTORVEJ.NU

– ELLER FÅ TILSENDT  

DEN TRYKTE UDGAVE

”I erhvervslivet har vi brug for god og stabil  
infrastruktur – både til transport og eksport af  
varer og af hensyn til vores medarbejdere og  
rekruttering. 

Derfor appellerer vi til, at politikerne får taget  
beslutningen om Ny Midtjysk Motorvej, der sikrer  
en langsigtet løsning for Jyllands-korridoren og  
styrker vores konkur rence evne samt den nationale  
og internationale tilgæn gelighed.”

Med venlig hilsen  
En lang række større virksomheder  
i det midtjyske industribånd 

WWW.HÆRVEJSMOTORVEJ.NU
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