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1 SAMMENFATNING 

Der er i dag voksende problemer med fremkommeligheden på den østjyske motorvej 
E45, hvor trafikken er steget betydeligt i de senere år, og fortsat forventes at stige 
stødt. Det betyder, at trængslen vil stige i takt med udviklingen i trafikken, hvis ikke 
der sættes ind. Som en mulig løsning på de voksende udfordringer for vejsystemet i 
Jylland er det foreslået at bygge en Hærvejsmotorvej, også kaldet ”midtjysk motor-
vej”.  
 
Der har været fokus på, hvor meget en Hærvejsmotorvej vil kunne aflaste E45 for tra-
fik. Et helt andet aspekt er dog, at ny infrastruktur kan være med til at skabe vækst og 
udvikling i den geografi, som bliver koblet på det overordnende vejnet og dermed får 
en bedre tilgængelighed.  
 
Hærvejskomitéen har bedt Grontmij om at foretage en indledende beregning af, hvil-
ken vækst der kan imødeses med realiseringen af en Hærvejsmotorvej. Fokus er på 
de økonomiske effekter for én branche – nemlig fremstillingsindustrien i de midt-, 
vest- og nordjyske kommuner.  
 
Fremstillingsindustrien er valgt, fordi det er en vigtig branche for Danmark, der fylder 
meget i den midt-, vest og nordjyske geografi og som er afhængig af god tilgængelig-
hed med henblik på at få varer effektivt ind og ud af produktionen.  

 
 

1.1 Metode 

Rapporten anvender de ændrede trafikstrømme, der forventes som følge af en ny 
Hærvejsmotorvej med afsæt i de trafikmodelberegninger, som COWI har foretaget for 
Trekantområdet i 2013.  
 
Effekterne af de ændrede trafikstrømme beregnes ved en såkaldt input-output model 
udviklet af Syddansk Universitet og tilpasset den midt-, vest og nordjyske geografi. 
Modellen baseres på regionale koefficienter. For at beregne effekterne tager model-
len udgangspunkt i en række branchespecifikke faktorer, som er baseret på data fra 
Danmarks Statistik. Disse faktorer beskriver effekten af fremstillingsindustriens be-
tydning for geografiens beskæftigelse, indkomstdannelse og skattegrundlag.  
 
Foruden de direkte beskæftigelseseffekter for fremstillingsindustrien inkluderes også 
afledte effekter, der opgøres som indirekte og inducerede beskæftigelseseffekter. I 
Tabel 1 defineres begreberne nærmere. 
 
Den anvendte metode er senest anvendt i 2012 i analysen ”Femern Bælt forbindel-
sens betydning for vækst i Hovedstadsregionen”, udarbejdet af Grontmij A/S. Tidlige-
re er varianter af metoden anvendt i 2012 i forbindelse med analysen ”Løsningsmu-
ligheder for Storstrømsbroen” i 2012 og i forbindelse med analysen ”Faste forbindel-
sers konsekvenser for Region Syddanmark” i 2011. Begge udarbejdet af Grontmij 
A/S. 
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1.2 Begreber anvendt i rapporten 

 
Begreb Definition 

Direkte  
Arbejdspladser 

De nye arbejdspladser, som skabes i fremstillingsindustrien i 
kommunerne langs og nord/vest for en Hærvejsmotorvej. 

Indirekte  
Arbejdspladser 

De nye arbejdspladser, som skabes hos underleverandører m.v. i 
fremstillingsindustrien.  

Inducerede  
Arbejdspladser 

De nye arbejdspladser, som skabes, når medarbejdere hos virk-
somheder i fremstillingsindustrien og hos underleverandørerne 
bruger deres indkomst i f.eks. supermarkeder, detailhandel, osv.  

Indkomstskabelse Dækker over begrebet bruttoværditilvækst, som beskriver den 
værditilvækst, der skabes af fremstillingsindustriens aktiviteter 
efter udgifter til produktionsinput (gælder ikke arbejdskraft) er 
fratrukket.   

Skatteindtægt Den skattebetaling som medarbejderne på arbejdspladserne be-
taler i kommuneskatter til deres respektive bopælskommuner.  

Produktionsværdi Den samlede værdi der skabes i produktionen.  
Tabel 1 Oversigt og definition over anvendte begreber. Kilde: Grontmij. 

 
1.3 Markant vækstpotentiale for fremstillingsindustrien efter realisering af en ny 

Hærvejsmotorvej 

Der er beregnet et markant vækstpotentiale for fremstillingsindustrien, hvis en Hær-
vejsmotorvej realiseres. Effektens størrelse afhænger af den mer-eksport, branchen 
som nettoeffekt vil opleve som følge af en ny Hærvejsmotorvej. 
 
Som grundlag for beregningen er antaget, at mer-eksporten i fremstillingsindustrien 
vil stige med 5 %, hvilket baseres på en opfattelse af, at den forbedrede tilgængelig-
hed til fremstillingsindustrien, som en Hærvejsmotorvej skaber, alt andet lige vil for-
bedre mulighederne for at eksportere mere. 
 
Effekten er regnet for år 2030, da 2030 vurderes som et potentielt åbningsår for en 
fremtidig Hærvejsmotorvej.  
 
Der skal dog tages forbehold for, at en mere præcis beregning af effekterne vil forud-
sætte en retningsopdeling af trafikken i de relevante trafikmodelberegninger, hvor 
scenariet sammenlignes med basissituationen uden en Hærvejsmotorvej.   
 
Resultatet af beregningen vist i Tabel 2. 
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Resultater for fremstillingserhverv 
Resultat ud fra skøn 

på mer-eksport i 2030 
(prisniveau 2012) 

Beskæftigelse (antal) 1.811 

Bruttoværditilvækst (mio. kr.) 922 

Skatter (mio. kr.) 254 

Produktionsværdi (mio. kr.) 2.288 

Tabel 2 De samlede direkte, indirekte og inducerede effekter af den forventede mere-eksport in-
den for fremstillingserhvervet i 2030. Forudsætning: nettoeksporten er 5 % af mertrafikken. 

Effekten er beregnet til ca. 1.800 nye varige arbejdspladser i 2030 i de berørte 24 
kommuner, hvilket svarer til ca. halvdelen af alle ansatte på Vestas i Danmark, der 
har ca. 4.100 ansatte. Det er flere nye arbejdspladser end der i dag er beskæftiget i 
hele fremstillingsindustrien i kommuner som henholdsvis Brønderslev med 1.710 be-
skæftigede, Morsø med 1.654 beskæftigede og Struer med 1.512 beskæftigede.    
 
Endvidere vil effekten være 254 mio. kr. ekstra i kommunekasserne i 2030, som følge 
af de nye arbejdspladser. Akkumuleret set svarer det til, at de 24 kommuner i perio-
den 2030 til og med 2039 vil få yderligere 898,5 mio. kr. i kommunekasserne.  
I Region Midtjylland koster en elev i folkeskolen 55.136 kr. om året. Nutidsværdien for 
en elev, der går i skole fra 1.-9. klasse er 391.895 kr. De ekstra skatteindtægter som 
følge af en Hærvejsmotorvej vil dermed svare til de kommunale omkostninger til, at 
2.293 elever gennemfører folkeskolen i Region Midtjylland. 
 
Overført til velfærd på ældreområdet vil de ekstra 254 mio. kr. kommunale skatteind-
tægter svare til, at der i 2030 kan ansættes 984 nye social- og sundhedshjælpere til 
en løn på 258.000 pr. år i de 24 berørte kommuner. 
 
Den samlede produktionsværdi som følge af en Hærvejsmotorvej er beregnet til i un-
derkanten af 2,3 mia. kr. 
 
Den økonomiske effekt er udelukkende beregnet for fremstillingsindustrien. Det vil si-
ge, at det udestår at beregne effekterne for øvrige relevante brancher som f.eks. 
Bygge & Anlæg, Turisme og Detailhandel, hvilket formentlig også vil tilføre nye ar-
bejdspladser til Midt-, Vest og Nordjylland, men som mangler at blive taget i regning. 
 
Endvidere kan effekten meget vel blive større afhængig af, hvilke understøttende til-
tag i form af erhvervs- og bosætningspolitik, tilslutningsveje m.v., der realiseres lokalt.  
 
Det er desuden et faktum, at en Hærvejsmotorvej vil skabe arbejdspladser i anlægs-
fasen, hvilket dog i nærværende analyse ikke er undersøgt nærmere.   
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2 INTRODUKTION 

Fokus i analysen har været udviklingen i trafikstrømmene i kommunerne langs, vest 
og nordvest for motorvejen relateret til en Hærvejsmotorvej, sammenlignet med en si-
tuation, hvor der ikke anlægges en ny motorvej. Ud fra ændringerne i trafikstrømme-
ne er trafikstrømmenes betydning for væksten i området beregnet. Fremstillingsindu-
strien er valgt på grund af branchens økonomiske betydning i Midt-, Vest- og Nordjyl-
land. 
 
Fremstillingsindustrien er defineret ved følgende brancher: 
 
• Medicinalindustri 
• Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 
• Elektronikindustri 
• Maskinindustri 
• Plast-, glas- og betonindustri 
• Møbel og anden industri mv. 
• Metalindustri 
• Kemisk industri 
• Træ- og papirindustri, trykkerier 
• Fremstilling af elektrisk udstyr 
• Tekstil- og læderindustri 
• Olieraffinaderier mv. 
• Transportmiddelindustri 
  
Samtidig er der for fremstillingsindustrien en forventning om, at de ændrede trafik-
strømme grundet en Hærvejsmotorvej vil spille en rolle for væksten i branchen på 
grund af branchens afhængighed af god infrastruktur og god tilgængelighed til at få 
varer effektivt ud på markederne efter produktion.    
 
De direkte konsekvenser, som opstår som følge af ændrede transportmønstre, an-
vendes i en regional økonomisk input-output-model1. Modellen benytter input i form af 
en primæreffekt, som ændret beskæftigelse og/eller omsætning i en af de undersøgte 
brancher og udleder output i form af ændringer i direkte, indirekte og induceret be-
skæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter i den øvrige økonomi i 
regionen. Modellen beskrives nærmere i afsnit 4, mens den overordnede tilgang vises 
i Figur 1.  
 

                                                
1 Syddansk Universitet (2007) 
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Figur 1 Tilgang til opgaveløsning. Kilde: Grontmij 

 
I analysen kobles den direkte effekt af de trafikale konsekvenser fra en Hærvejsmo-
torvej på fremstillingsindustrien i de langs og nord/vest for motorvejen liggende kom-
muner til afledte effekter i form af øget beskæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst 
og skatteindtægter i kommunerne. 
 
 

3 FORUDSÆTNINGER 

Effekten, som er lagt ind i modellen, er antallet af mer-beskæftigede i den eksporte-
rende fremstillingsindustri.   
 
Udløsende faktor for effekten er den mertrafik, som kan henføres til en Hærvejsmo-
torvej. Ud af den samlede trafik skal der endvidere fokuseres på godstrafikken, såle-
des at andelen af lastbiler i mertrafikken skal udregnes. Af godstrafikken er endvidere 
kun den trafik af relevans, som er relateret til eksport ud af området.  
 

3.1 Trafik 

Udgangspunkt er en linjeføring, kaldet ”Bredsten”-alternativet. Der er tale om en op-
timeret linjeføring, hvor der søges en bedre aflastning af E45-motorvejen, sammen-
lignet med linjeføring 1 fra Transportministeriets undersøgelse ”Midtjysk Motorvejskor-
ridor” (2010). Ud fra de tilgængelige trafikale data indgår følgende forudsætninger.  
 
For beskrivelsen af en fremtidig situation med en Hærvejsmotorvej er der taget ud-
gangspunkt i COWIs trafikmodelberegninger (2011) for Trekantområdet. Der forelig-
ger derfor en fremtidig situation i 2020 og 2030, som kunne være et potentielt åb-
ningsår for en Hærvejsmotorvej. 
  
I analysen er fokus rettet mod vejgodstransport mod syd, dvs. trafikken, der passerer 
den dansk-tyske landegrænse. Det er gjort ud fra en betragtning af, at det er den 
langt vigtigste rute for jysk im- og eksportgods på vej. Således udgør hele lastbiltra-
fikken over Kattegat og Skagerrak mindre end en sjettedel af lastbiltrafikken via Søn-
derjylland, jf. de af ITD offentliggjorte grænsetællinger. 
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Med afsæt heri er der taget udgangspunkt i en trafikmodelberegning for en basis- og 
en projektsituation med en Hærvejsmotorvej for årene 2020 og 2030, hvor der er lagt 
et filter ved Padborg. 
  
De anvendte tal er herefter: 

• Lastbiltrafik projektsituation 
• Lastbiltrafik basissituation 

 
Trafikmodellen var i sin tid kalibreret ud fra Vejdirektoratets tællinger på lastbiler, som 
også omfatter en del busser og privatbiler med påhængskøretøjer, fordi målinger fo-
regår efter et længdeprincip. Det er uvist, hvor stor en andel af de lange køretøjer der 
ikke er lastbiler. Andelen kan endvidere variere på de enkelte strækninger. Tallene er 
dermed et øvre skøn for antallet af lastbiler på motorvejene.  
 
Den samlede lastbiltrafik over grænsen er dog ikke opdelt efter im- og eksport, da der 
i beregningerne er set bort fra importudviklingen.  
 

3.2 Eksport indenfor fremstillingsindustrien 

Hvis der skulle foretages en præcis opgørelse af effekterne for hver enkelt af de 
nævnte kommuner, vil det kræve viden om, hvilken mertrafik der har start-/slutpunkt i 
den pågældende kommune (im-/eksport). Denne viden er ikke tilvejebragt. 
  
Derfor er fokus på trafikken - og derfra afledte eksportmængder - relateret til motorve-
jen og til området i det hele taget. Der udregnes en samlet effekt, hvor effekterne ef-
terfølgende omregnes til den specifikke kommune (se afsnit 5.3.)  
 
De nævnte mertrafikmængder, der er relateret til eksporttransport, er omregnet til ek-
sportmængder via: 
• Gennemsnitlig godsmængde, som er læsset på en lastbil (gennemsnitsværdien 

på 15 tons er overført fra tidligere prognoser for den kommende Femern-
forbindelse, hvor der eksplicit er beregnet antallet af lastbiler og godsmængder)  

• Værdien af eksportgodsmængder (gennemsnitsværdier beregnet med data fra 
Eurostat) 

• Antal beskæftigede pr. defineret enhed eksport  
 

Sidstnævnte er beregnet med data fra Danmarks Statistik ud fra en antagelse om, at 
beskæftigelsesandelen i eksporterede varer i fremstillingsindustrien forholder sig pro-
portionalt til andelen af eksporten i den samlede produktion i fremstillingsindustrien. 
Det betyder, at det er antaget, at de eksporterede varer er lige så beskæftigelsestun-
ge som de varer, der afsættes på hjemmemarkedet.  
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4 METODEBESKRIVELSE 

Sammenhængen mellem de forventede trafikale ændringer og effekterne for fremstil-
lingsindustrien tager udgangspunkt i de generelle udviklingstendenser og ændringer i 
afstand- og tidsforbrug, hvis en Hærvejsmotorvej realiseres. 
 
Til beregning af effekterne anvendes en økonomisk input-output model udviklet af 
Syddansk Universitet (SDU) i 2007. Modellen er oprindeligt udviklet til at beregne ef-
fekter i forbindelse med udvidelse af havneaktiviteter, men er efterfølgende udviklet 
og anvendt i undersøgelser af ”Femern Bælt forbindelsen og Kattegatforbindelsens 
effekter for Region Syddanmark” samt ”Femern Bælt forbindelsens betydning for 
væksten i Hovedstadsregionen” i 2011 og 2012 af Grontmij. 
 
Input til modellen for fremstillingsindustrien er beregnet ud fra de under forudsætnin-
gerne beskrevne datakilder, en del forudbestemte sammenhænge mellem faktorerne 
og nogle konservative skøn i forhold til sammenhængen mellem enkelte variabler og 
parametre, hvor der ikke er fundet eksakte data til at beregne forholdene. 
 

 
Figur 2 Grundlæggende beregningslogik i input-output-modellen. Kilde: Grontmij 

 
Input-output modellen anvender ændringer i omsætning og/eller beskæftigelse som 
input og estimerer output i form af ændringer i direkte, indirekte og induceret beskæf-
tigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter. Begreberne er nærmere 
forklaret i Tabel 3. 

  

Direkte effekt: 
Beskæftigelse i fremstillingsindustrien 

 

Underbranche 2 

Underbranche 3 

Underbranche n 

Underbranche 1 

Midt-, vest- og nordjyske kommuner 
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Begreb Definition 

Beskæftigelse Nye arbejdspladser, der skabes som følge af etablering af en Hær-
vejsmotorvej – enten direkte (mere eksport fører til flere ansætte i de 
eksporterende fremstillingserhverv), indirekte (underleverandører 
ansætter flere folk, når de eksporterende erhverv efterspørger flere 
ufærdige produkter af deres underleverandører som input i deres 
produktion), inducerede effekter (når flere har en arbejdsplads og 
dermed højere indkomst, vil de bruge en del af denne merindkomst til 
at handle ind i de lokale butikker mm., hvilket skaber arbejdspladser i 
netop detailhandlen m.m.)   

Indkomstskabelse eller 
Bruttoværditilvækst 

(BVT) 

Værditilvækst, der skabes af fremstillingsindustriens aktiviteter efter 
at udgifter til produktionsinput (gælder ikke arbejdskraft) er fratruk-
ket.   

Skatter Medarbejdere, der er ansat på de nye arbejdspladser, betaler skat af 
deres løn til deres respektive bopælskommuner.  

Produktionsværdi Den samlede merværdi, der er skabt i produktionen, når en Hærvejs-
motorvej etableres, dvs. inklusive produktionsinput.   

Tabel 3 Definition af de forskellige modeloutput med udgangspunkt i fremstillingsindustrien 

Alle effekter beregnes for år 2030, hvilket har været omtalt som et muligt åbningsår 
for en ny Hærvejsmotorvej. 
 
 

5 TRAFIKALE KONSEKVENSER 

5.1 Dagens transport 

Som det fremgår af Figur 3, er godstrafikken i Jylland særligt udpræget i E45-
korridoren. Det skal hertil bemærkes, at lange køretøjer ikke kun omfatter lastbiler, 
men grundet registreringsmetoden også omfatter busser samt personbiler med på-
hængskøretøjer, jf. Vejdirektoratets definition. Andelen af disse køretøjstyper i opgø-
relsen af lange køretøjer kan variere alt efter strækningen. Der foreligger dog ingen 
nærmere undersøgelse af denne problematik.  
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Figur 3 Gns. antal lange køretøjer på statsvejnettet i 2012. Kilde: Vejdirektoratet. 
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5.2 Basisfremskrivning 

Trafikken på E45 forventes at være stødt stigende de kommende år. Som tidligere 
undersøgelser har vist, vil der uden udbygningsstrategier for korridoren – en udbyg-
ning af selve E45-motorvejen og/eller andre udbygningsstrategier som en Hærvejs-
motorvej – komme kritisk trængsel flere steder på E45. Situationen vil forværres til 
2030 uden investeringer i infrastrukturen i området. Det vil medføre uhensigtsmæssig 
sivetrafik på sideveje samtidig med, at særligt fremstillingserhverv vil opleve dårligere 
vilkår i forhold til at kunne sikre levering af produktionsinput samt at kunne levere 
færdigvarer til deres kunder til tiden.  
 
Figur 4 viser, at der i 2030 forventes kritisk trængsel på størstedelen af E45 på 
strækningen fra Aarhus og mod syd til den dansk-tyske landegrænse. Spørgsmålet 
er, hvilke muligvis negative bivirkninger dette ikke mindst kan medbringe på de trans-
porttunge erhverv i Jylland.  
 

 
Figur 4 Strækninger på E45 med kritisk trængsel i 2030 – uden udbygningsstrategier.  
Kilde: Vejdirektoratet 
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Ses der på de almene basisfremskrivninger for eksporten, som eksempelvis foreta-
ges og vedligeholdes af Center for Regional- og Turismeforskning, vil    
eksportudviklingen indenfor fremstillingsindustrien være positiv i de i nærværende no-
tat betragtede kommuner, når der ses på en basisfremskrivning og frem til 2030.  
 
Som det fremgår af Tabel 3, vil de forskellige kommuner profitere i forskelligt omfang 
af denne udvikling. Antages det, at beskæftigelsen udvikler sig proportionalt til udvik-
lingen i eksporten, vil det også medføre en positiv beskæftigelsesudvikling i de enkel-
te kommuner. Det er her ikke oplyst, om væksten eksempelvis baseres på et skifte til 
nogle brancher, som anvender mindre arbejdskraft, men derimod er mere teknologiin-
tensive.      
   
 

 
Tabel 4 Eksportudvikling i fremstillingsindustrien i de udvalgte jyske kommuner i basissituatio-
nen, 2012-priser. Kilde: CRT og egne beregninger baseret på FM’s konvergensprogram 2013 
(prisindeks). 

 
 
 
 
 

 
  

2012 2015 2020 2025 2030

Gennemsnitlig 
vækstrate i 

perioden 2012-
2030

Billund                   10.851 9.815 12.809 14.121 14.578 2,7%
Kolding                   11.959 11.493 14.163 15.708 16.168 2,4%
Vejen                     5.456 5.461 7.348 8.353 8.725 3,4%
Vejle                     9.043 8.706 11.197 12.546 12.942 2,8%
Silkeborg                 10.279 10.058 13.297 14.889 15.389 3,0%
Herning                   13.456 13.419 18.024 20.350 21.141 3,3%
Holstebro                 7.408 7.375 10.003 11.361 11.877 3,4%
Ikast-Brande              19.084 18.657 25.007 28.199 29.258 3,2%
Lemvig                    4.091 3.511 4.048 4.160 4.301 1,1%
Ringkøbing-Skjern         16.856 16.581 22.658 25.852 27.078 3,5%
Skive                     5.543 5.263 6.732 7.521 7.727 2,7%
Struer                    4.478 4.162 5.151 5.713 5.824 2,3%
Viborg                    12.957 12.592 16.756 18.858 19.577 3,1%
Brønderslev               1.874 1.748 2.166 2.389 2.443 2,3%
Frederikshavn             14.317 14.959 20.732 23.757 24.963 3,8%
Hjørring                  5.087 4.959 6.264 7.014 7.205 2,7%
Jammerbugt                2.399 2.296 2.871 3.204 3.284 2,5%
Læsø                      30 30 40 39 41 2,1%
Mariagerfjord             6.385 6.093 7.644 8.466 8.768 2,6%
Morsø                     2.284 2.089 2.641 2.855 2.955 2,3%
Rebild                    2.070 1.961 2.593 2.919 3.024 3,1%
Thisted                   8.053 8.158 11.170 12.732 13.314 3,6%
Vesthimmerlands           5.301 5.344 7.181 8.144 8.487 3,4%
Aalborg                   18.543 18.546 25.193 28.516 29.767 3,4%
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5.3 Trafikale konsekvenser af en Hærvejsmotorvej 

 

  
 

Figur 5 Mest oplagte linjeføringer for en Hærvejsmotorvej. Kilde: Trekantområdet. 

Beregningerne tager udgangspunkt i trafiktallene for den linjeføring, som kaldes 
”Bredsten alternativet” efter det punkt, hvor motorvejen passerer vest for Vejle. 
 
Den samlede mertrafik af lastbiler som følge af en Hærvejsmotorvej i den i denne 
analyse valgte linjeføring vil, jf. trafikmodelberegningen fra COWI, udgøre 82.125 
lastbiler årligt, jf. Tabel 4. 

Trafik 2020 542.390 
Lastbiler 2020 52.925 
Trafik 2030 797.525 
Lastbiler 2030 81.760 

Tabel 5 Ændring i trafikken (årsbasis) i projektscenariet sammenlignet med Basisscenariet. Kilde: 
Grontmij, baseret på trafikberegninger fra COWI.  

Som det endvidere fremgår af tallene, udgør lastbiltrafikken omtrent 10 % af den 
samlede trafik på E45 ved Padborg.  
 
 
 

  

Linjeføring 1:”Østlige Hær-
vejsmotorvej”: Kolding- Vi-
borg-Støvring, via Bredsten 

Linjeføring 3:”Lang/vestlig Hær-
vejs-motorvej:   
Haderslev – Silkeborg-Hobro, via 
Vejen/Billund 
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6 KONSEKVENSER FOR VÆKSTEN I FREMSTILLINGSERVHERVET 

Alle de nedenfor beregnede resultater er opgjort for åbningsåret (2030). Beregninger-
ne viser forskellen til en alt andet lige situation, dvs. den almene udvikling i kommu-
nernes økonomi, der ellers forventes at finde sted.  
 
Endvidere er der kun tale om effekter, som er beregnet ud fra en initial effekt, der kan 
forventes at påvirke fremstillingserhvervet. Der er derimod ikke taget højde for de ini-
tiale effekter, som en Hærvejsmotorvej måtte udløse i andre brancher.    
 
Ser man på ITD’s grænsetællinger, ligger antallet af lastbiler i eksportretningen i de 
senere år ikke meget højere end antallet i importretningen. Man kan som en under-
grænse for en mulig effekt af en Hærvejsmotorvej på fremstillingsindustrien antage, at 
denne udvikling fremskrives til 2030. Lægger man derfor den samme fordeling af im- 
og eksporttrafik til grund for beregningerne, er effekterne af motorvejen beskedne, jf. 
Tabel 5. 
 

Resultater for fremstillingserhverv 
Resultat ud fra skøn på 

mer-eksport i 2030 (pris-
niveau 2012) 

Beskæftigelse (antal) 75 

Bruttoværditilvækst (mio. kr.) 38 

Skatter (mio. kr.) 11 

Produktionsværdi (mio. kr.) 95 

Tabel 6 Effekterne af en Hærvejsmotorvej på fremstillingsindustrien under forudsætning af en alt 
andet lige fordeling af trafikken i eks- og importretning (kun Padborg) 

Fordeles effekterne derfra videre på de enkelte kommuner, vil der derfor være tale 
om meget små virkninger, der tilnærmelsesvis ikke kan aflæses.   
 
Det må alt andet lige blive relativt mere attraktivt for virksomheder at lokalisere sig i 
Jylland, herunder langs en Hærvejsmotorvej. Nedenfor er der derfor som udgangs-
punkt regnet effekter for en situation, hvor nettoeksporteffekten ligger på 5 % af den 
samlede mertrafik, der fremkommer ved grænseovergangen i Padborg. Der er ikke 
særskilt betragtet andre grænseovergange, hvor der ligeledes nord- eller østpå kunne 
forventes en lignende udvikling, hvilket vil trække nettoeffekten op.  
 
Resultaterne bør dog alt andet lige fortolkes forsigtigt, idet det ikke er vist, hvorvidt 
nogle virksomheder kunne få det ”nemmere” ved at bosætte sig syd for grænsen og 
forsyne andre virksomheder i Jylland, når områdets tilgængelighed stiger. Afgørende 
vil desuden være supplerende foranstaltninger af de pågældende kommuner, såsom 
udlægning af nye arealer for virksomheder, understøttende erhvervs- og bosætnings-
politik samt lokal trafikpolitik.  
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Resultater for fremstillingserhverv 
Resultat ud fra skøn 

på mer-eksport i 2030 
(prisniveau 2012) 

Beskæftigelse (antal) 1.811 

Bruttoværditilvækst (mio. kr.) 922 

Skatter (mio. kr.) 254 

Produktionsværdi (mio. kr.) 2.288 

Tabel 7 Effekterne af en Hærvejsmotorvej på fremstillingsindustrien under forudsætning af en 
nettomereksport via Padborg på 5 % 

Som det fremgår af Tabel 6, vil der med ovenstående antagelser skabes substantielt 
merbeskæftigelse, produktionstilvækst og skatter for området. Der vil således årligt 
skabes en bruttoværditilvækst på omtrent 1 mia. kr., mens der varigt skabes ca. 
1.800 nye arbejdspladser. Det er mere, end der i dag er beskæftiget i hele fremstil-
lingsindustrien i kommuner som Brønderslev, Morsø og Struer og ca. halvdelen af an-
tallet af ansatte i Vestas i Danmark. 
 
Endvidere vil effekten være 254 mio. kr. ekstra i kommunekasserne i 2030, som følge 
af de nye arbejdspladser. Akkumuleret set svarer det til, at de 24 kommuner i perio-
den 2030 til og med 2039 vil få yderligere 898,5 mio. kr. i kommunekasserne.  
I Region Midtjylland koster en elev i folkeskolen 55.136 kr. om året. Nutidsværdien for 
en elev der går i skole fra 1.-9. klasse er 391.895 kr. De ekstra skatteindtægter som 
følge af en Hærvejsmotorvej vil dermed svare til de kommunale omkostninger til at 
2.293 elever gennemfører folkeskolen i Region Midtjylland. 
 
Overført til velfærd på ældreområdet vil de ekstra 254 mio. kr. kommunale skatteind-
tægter svare til, at der i 2030 kan ansættes 984 nye social- og sundhedshjælpere til 
en løn på 258.000 pr. år i de 24 berørte kommuner. 
 
For en fordeling af effekterne på kommunerne er der som udgangspunkt set på de 
rejsetidsbesparelser, som der opnås, når rejsetiden til og fra Padborg betragtes.  
 
Det kan således i Figur 6 ses, at der ventes særligt store rejsetidsbesparelser for 
kommuner i den nordlige del af motorvejskorridoren og i Region Nordjylland i det hele 
taget samtidig med, at kommuner i Vestjylland kun får op til 5 min. kortere rejsetid set 
ud fra Padborg.    
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Figur 6 Rejsetidsgevinster til/fra Padborg ved en østlig Hærvejsmotorvej. Kilde: Trekantområdet. 

Af de i analysen undersøgte kommuner ser Viborg ud til at have de suverænt største 
tidsbesparelser, nemlig i den nordlige del af kommunen mellem 30 og 50 minutter, 
når der skal transporteres til eller fra Padborg ved den tysk-danske landegrænse. 
 
Idet der som beskrevet ikke foreligger en opgørelse over eksportrelaterede trafik-
mængder i de enkelte kommuner, er der taget udgangspunkt i den enkelte kommu-
nes tidsbesparelse, der opnås med etablering af en Hærvejsmotorvej. Dette er gjort 
ud fra Figur 6 og med en gennemsnitlig tidsbesparelse. Kommuner, der oplever ingen 
forbedringer i deres tilgængelighed, vil dermed ikke forventes at få en positiv effekt i 
deres fremstillingsindustri. For de kommuner, hvor der er en bedre tilgængelighed, 
fordeles de samlede effekter af en Hærvejsmotorvej i relation til deres rejsetidsgevin-
ster.  
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Der ses derimod bort fra andre faktorer, som kan have yderligere indflydelse på for-
delingen af effekterne, som f.eks. andelen af eksportorienterede fremstillingsvirksom-
heder i basisscenariet, hvor kommuner med klyngedannelse kan have nogle fordele. 
Der er ikke belæg for, hvilken konkret indflydelse der kan forventes fra disse faktorer 
og særligt, hvordan faktorerne skal vægtes mod hinanden.    
 
Som det fremgår af Tabel 7 vil også små kommuner som Læsø få en relativ stor ge-
vinst grundet de opnåede tidsgevinster set til og fra Padborg, hvilket dog ikke virker 
realistisk taget i betragtning, at den samlede beskæftigelse på øen i 2012 er opgjort til 
22. 
 

 
Tabel 8 Potentiel fordeling af de samlede effekter på kommunerne efter de opnåede tidsgevinster 

 
  

Beskæftigelse 
(antal)

Bruttoværditilvæ
kst (mio. kr.) Skatter (mio. kr.) Produktionsværdi (mio. kr.)

Læsø 103 52 14 130
Frederikshavn 103 52 14 130
Hjørring 103 52 14 130
Brønderslev 103 52 14 130
Jammerbugt 171 87 24 216
Aalborg 103 52 14 130
Thisted 103 52 14 130
Morsø 103 52 14 130
Vesthimmerland 103 52 14 130
Rebild 103 52 14 130
Mariager Fjord 21 10 3 26
Skive 171 87 24 216
Viborg 205 105 29 260
Lemvig 21 10 3 26
Struer 21 10 3 26
Holstebro 21 10 3 26
Ringkøbing-Skjern 14 7 2 17
Herning 21 10 3 26
Ikast-Brande 103 52 14 130
Silkeborg 51 26 7 65
Billund 34 17 5 43
Vejle 34 17 5 43
Vejen 0 0 0 0
Kolding 0 0 0 0
Sum 1.811 922 254 2.288
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7 PERSPEKTIVERING 

Foreliggende notat giver en første indikation af mulige effekter på fremstillingserhver-
vet i de udvalgte 24 kommuner i den midt-, vest-, og nordjyske geografi.   
 
Ovenstående beregninger tager således udgangspunkt i en række – så vidt muligt ud 
fra statistikker og/eller trafikmodelberegninger underbyggede – forudsætninger. Sær-
ligt for fordelingen af effekterne på de enkelte kommuner gælder dog, at der er set 
isoleret på tidsgevinsternes betydning for de lokale effekter. Der vil være andre fakto-
rer, som også vil have indflydelse på, hvorvidt en given kommune kan profitere af en  
Hærvejsmotorvej. Det gælder således eksempelvis antallet og størrelsen af i forvejen 
lokaliserede virksomheder, herunder klyngedannelse, samt understøttende foran-
staltninger. Det kan være udlægning af relevante erhvervsarealer, tilslutningsinfra-
struktur mv.  
 
En række forhold i foreliggende beregninger er afgørende for effekternes størrelse og 
vil således være vigtigt at undersøge nærmere. Det gælder absolut set for den sam-
lede effekt og relativt set i forhold til fordelingen mellem de enkelte kommuner. 

 
 I forhold til de samlede effekter: 

• Præcis fordeling mellem im- og eksportrelateret trafik, idet det kun er værdien af 
nettoeksporten relateret til mertrafikken som følge af en Hærvejsmotorvej, der 
skaber merarbejdspladser  

• Nettoeksport over de resterende overgange, herunder nord- (videre med færge til 
Norge) og østpå (over Fyn og Jylland i retning mod Sverige) 

 
De samlede effekter er endvidere kun beregnet ud fra de direkte effekter på én bran-
che – fremstillingserhvervet. Der må forventes, at andre brancher også kan drage nyt-
te af etablering af en Hærvejsmotorvej f.eks. brancherne Bygge & Anlæg, Turisme, 
Detailhandel. Effekterne for disse brancher er ikke taget i regning. Samtidig er der ik-
ke set på en mulig indsvingsfase for effekterne. 

 
I forhold til fordeling af effekterne på kommunerne:  
• Præcis opgørelse af, hvor trafikken på de enkelte grænseovergange tager ud-

gangspunkt  eller ender for hhv. im- og eksport 
• Nogle nyansatte kan teoretisk bo i andre end de undersøgte kommuner, dvs. de-

res skatter vil tilfalde andre kommuner 
 
Derudover vil det dog også være nødvendigt at forholde sig til en række andre para-
metre, herunder: 
• Værdien af im- og eksportgods, som her er beregnet for et gennemsnit af den 

danske sammenhandel med de øvrige EU-medlemslande  
• Gennemsnitlig mængde gods pr. lastbil, som her er overført fra beregningerne for 

den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, jf. FTC (2003). 
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9 BILAG 

 
Bilag 1 Hærvejsmotorvejen i relation til de omgivende kommuner 
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Bilag 2 Resultaterne af input-output modellens beregninger på fremstil-
lingsindustrien (hele området) 

 
 
 

Erhvervsrelateret Husholdningers
aktivitet Forbrug Total

Beskæftigelse, Antal Personer
Direkte beskæftigelse 1.061 1.061
Indirekte 382 382
Inducerede 368 368
Total beskæftigelse 1.443 368 1.811

Indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) mill. kr
Direkte indkomst 494 494
Indirekte 241 241
Induceret 188 188
Total 734 188 922

Skatter, mill. kr
Direkte 128 128
Indirekte (Indirekte+ Indkomst-) 68 68
Inducerede (Indirekte+Indkomst-) 58 58
Total 196 58 254

Produktionsværdi, mill. kr
Direkte 1.400 1.400
Indirekte 545 545
Inducerede 344 344
Total 1.945 344 2.288


	1 SAMMENFATNING
	1.3 Markant vækstpotentiale for fremstillingsindustrien efter realisering af en ny Hærvejsmotorvej

	2 INTRODUKTION
	3 FORUDSÆTNINGER
	3.1 Trafik
	3.2 Eksport indenfor fremstillingsindustrien

	4 METODEBESKRIVELSE
	5 TRAFIKALE KONSEKVENSER
	5.1 Dagens transport
	5.2 Basisfremskrivning
	5.3 Trafikale konsekvenser af en Hærvejsmotorvej

	6 KONSEKVENSER FOR VÆKSTEN I FREMSTILLINGSERVHERVET
	7 PERSPEKTIVERING
	8 LITTERATUR
	9 BILAG

