
KLAR TALE OG 
KLARE TAL
– ALT ER KLART TIL EN  
POLITISK BESLUTNING!
Kære politikere

Vi ved, I har travlt, så vi prøver at gøre det 
kort: Der er brug for en langsigtet løsning 
for Jyllands-korridoren. Og der er brug for  
at lytte til alle de tunge, seriøse stemmer, 
der siger det. 

Danmarks store fagforbund og branche- 
organisationer beder om mere mobilitet 
og bedre livskvalitet for medlemmerne. 
De store erhvervslokomotiver beder om 
politisk afklaring, så de kan investere i 
fremtiden.

Og efter grundige analyser anbefaler 
Vejdirektoratet klart Ny Midtjysk Motorvej,  
som er en god forretning for samfundet.

Derfor peger pilen nu på jer, kære 
politikere. Datagrundlaget er klart og 
tydeligt, så tag nu en saglig beslutning!

Flere gode trafikprojekter rundt om i 
landet fortjener jeres opmærksomhed.  
Tre af dem gør gavn i Jyllands-korridoren, 
bl.a. med det tydelige og akutte behov  
for udvidelse af E45.

Tallene for samfundsrente kan I se 
nedenfor, så det burde være til at forstå  
– også for den, der forsøger at sprede  
uklar tale.

WWW.HÆRVEJSMOTORVEJ.NU

VÆKST OG VELFÆRD

BETALES AF VORES 

VIRKSOMHEDER
– giv dem luft til at leve!

 

DOWNLOAD VORES 

NYE INFOBROCHURE PÅ

HÆRVEJSMOTORVEJ.NU

– ELLER FÅ TILSENDT  

DEN TRYKTE UDGAVE

Fagforbund og  
brancheorganisationer:
Samfundet har brug for  
dette projekt – både for 
økonomi og livskvalitet

Tre gode projekter  
for Jyllands-korridoren:

En lang række  
store virksomheder:

Vi har brug for en  
politisk beslutning  
nu – vores globale 
konkurrencekraft  

er på spil

Vejdirektoratets  
grundige analyser:

Ny Midtjysk Motorvej 
er økonomisk rentabel
– projekt og linjeføring 

får klar anbefaling

 Samfundsrente*

3. Limfjordsforbindelse 3,5 pct.

Udvidelse af motorvej E45 
– Skanderborg-Vejle (sydlig etape)    3,8 pct.
– Randers-Vejle (hele projektet) 4,3 pct.

Ny Midtjysk Motorvej
– Give-Haderslev (sydlig etape) 3,9 pct.
– Hobro-Haderslev (hele projektet) 5,4 pct.

* Samfundsrente for de mest optimale 
varianter, beregnet af Vejdirektoratet med 
nyeste version af Landstrafikmodellen

  MEKOPRINT A/S
  LOGSTOR A/S
  SCANDI BYG A/S

  MASCOT INTERNATIONAL A/S

  TVILUM A/S

  AC HYDRAULIC A/S

JP GROUP A/S    
  F&H A/S

SAMSON AGRO A/S    

DESIGNA KØKKEN A/S    

NIEBUHR GEARS    

  DOT A/S

  GIVE STEEL A/S

  ARKIL A/S

  DANPO A/S
  LALANDIA

   BILLUND  
LUFTHAVN A/S

SPF-DANMARK  

DANSK AUTO  
LOGIK A/S

    

DAVIDSENS  
TØMMERHANDEL A/S   

E45
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