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Et travlt og godt år
i Hærvejskomitéen
Kære allesammen
Så er endnu et år fløjet
afsted, og det er tid til
min julehilsen og dette
nyhedsbrev med status
på årets aktiviteter i
Hærvejskomitén.
2012 har været både
travlt og udfordrende
for komitéen, men vi
mener også at have
taget nogle store og
vigtige skridt i den rigtige retning.
Enhver forening lever
af engagerede medlemmer, og jeg vil
gerne sige tusind tak
til alle medlemmer,
politikere og enkeltpersoner, der støtter vores
sag. Uden jeres hjælp

og gode input var vi
ikke kommet langt. For
mig personligt har det
været en stor glæde
at opleve imødekommenhed og opbakning
fra alle sider, når vi har
bedt om hjælp eller er
kommet på besøg.
Vi kan selvfølgelig ikke
få fuld støtte fra alle sider, men de skeptikere,
vi har mødt undervejs,
fortjener også stor tak
for at tage godt i mod
og lytte til vores argumenter. Det er mit
klare indtryk, at vi har
fået udbredt kendskabet og opbakningen
til Hærvejsmotorvejen
mange steder i landet,
hvor vi har været på
besøg og fremlagt alle
de gode argumenter,
som vi selv synes er så
dejligt enkle og logiske.

Jeg vil gerne rette en
særlig tak til Danmarks
Naturfredningsforening,
som med åbent sind
har taget mod vores
opfordring til dialog –
ikke mindst om udfordringerne i Vejle Ådal.
Her har vi blandt andet afholdt en fælles
”markvandring”, hvor
vi fik syn for sagen
og allesammen blev
klogere på de konkrete
forhold i det naturskønne område. Men
mere om det senere i
nyhedsbrevet.
Vi ved jo godt, at DN
aldrig kommer til at
elske motorveje og
allerhelst vil være fri
for at få flere. Men vi
tager hatten af for en
åben og konstruktiv
tilgang til dialogen. Jeg
er helt overbevist om,

FULD FART PÅ ARBEJDET

På de kommende sider giver vi en opsummering af de aktiviteter
Hærvejskomitéen har gennemført og den helt konkrete viden, vi nu
kan stille til rådighed for arbejdet med udviklingen af infrastrukturen.
Også i 2013, vi der være fuld fart på Hærvejskomitéens arbejde, når
vi tager afsæt i vores generalforsamling, der afholdes i Silkeborg
mandag den 25. februar med forventet start kl. 12.30.

at vi nok skal finde en
fornuftig løsning for
både naturen, de lokale
beboere og alle andre,
der har glæde af de
unikke værdier i Vejle
Ådal og andre steder.
Dialog er i det hele
taget vejen frem. Og
jeg tror, at vi kommer
endnu længere i den
rigtige retning for en
ny parallelmotorvej i
2013, hvor den nye
landstrafikmodel måske
kan give nye vinkler.
Tak for i år – og med
ønsket om en rigtig
Glædelig Jul samt et
godt og trafiksikkert
Nytår !
Jens Chr. Lund
Formand for
Hærvejskomitéen
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ALT DET VI BLEV KLOGERE PÅ I 2012...
Store gevinster for
erhvervslivet...

Hærvejsmotorvejen vil ikke
bare vil give en markant
aflastning af E45, men
også udløse store gevinster
for erhvervslivet og gavne
Danmarks konkurrenceevne.
Det fik vi nogle meget konkrete eksempler på, da vi 19.
marts afholdt komitémøde i
Løgstør.
Vores værter hos vindues- og
dørproducenten JELD-WEN
Europe med hovedsæde i
Løgstør havde regnet videre
på de analyserede køretidsbesparelser med Hærvejsmotorvejen. Dagligt kører
omkring 20 lastvognstog
til og fra virksomheden, og
der er gevinsten ved bedre
infrastruktur meget kontant:
JELD-WEN alene kunne spare
omkring en halv million kroner om året med Hærvejsmotorvejen.

...og for miljøet...

Naboerne hos Logstor, en anden stor industrivirksomhed
med stort transportbehov,
kunne fortælle, at man ville
spare omkring 2300 køretimer og 200 ton CO2 om året
på virksomhedens vareflow.
De nævnte tal for køretidsbesparelser og miljøgevinster er
vel at mærke besparelsen for
bare to konkrete virksomheder. Tænk på, hvor stor den
samlede gevinst kan blive for
erhvervslivet i bare en enkel
kommune, i en region eller
for hele Jylland!

...så nu regner vi
videre på sagen

Gevinsterne for erhvervslivet og dermed for hele
samfundet i form af vækst
og arbejdspladser ved bedre
infrastruktur er selvfølgelig et
kæmpestort og kompliceret
regnestykke. Især når det
skal gøres ordentligt.
Men vi vil prøve at finde
nogle seriøse svar og lægge
dem frem på en konference
næste forår. Som altid hos
Hærvejskomitéen vil vi kun
fremlægge saglige og veldo-

kumenterede analyser, men
vi arbejder på sagen med
sparring og gode input fra
bl.a. DI og Dansk Metal.
Vi har mødtes med begge
organisationer i København,
og det glæder os, at DI allerede har en god viden om
potentialet i Hærvejsmotorvejen, som lover godt for det
videre samarbejde.
Hos Dansk Metal er man
meget optaget af vækstdagsordenen – ikke mindst
vigtigheden af at bevare de
såkaldte ”blå” arbejdspladser
i de danske produktionsvirksomheder. I den forbindelse
er nord-syd transporten i
Jylland vital for konkurrenceevnen, for det er i Jylland, vi
finder den type virksomheder, som vi – også – skal leve
af i fremtiden.

Transportministeriet
tager sagen meget
seriøst

2012 blev også året, hvor
Transportministeriet tog
et meget konkret skridt i
processen mod en ny parallel motorvej i Jylland. Den
overordnede skitseprojektering blev sendt i udbud, og
arbejdet skal munde ud i en
anbefaling af de to-tre bedste
linjeføringer.
Vi tager det som et klart
udtryk for, at ministeriet ser
Hærvejsmotorvejen som et
godt og seriøst alternativ til
aflastning af E45, og vi regner med at se den færdige
rapport indenfor de nærmeste måneder.

Hærvejsmotorvejen
kan bygges hurtigt...
Om bare 10-13 år kan Hærvejsmotorvejen i bedste fald
stå færdig. Dermed kan den
tilbyde hurtig aflastning af
E45, hvor trafikanterne så
slipper for bøvlet ved udbygning gennem mange, mange
år. Det viste et nyt notat fra
Trekantområdet og Rambøll,
som vi præsenterede på
vores store trafikkonference
den 8. juni på Gram Slot.
De 10-13 år er til gengæld

også det mest optimistiske
scenarie, hvor politikerne
skal træffe en hurtig beslutning og alt skal klappe
undervejs rent praktisk.
Men hvis man tænker lidt
utraditionelt og fx laver flere
parallele kommissioner til
at klare de ekspropriationssager, der aldrig kan undgås
ved en helt ny motorvej,
så kan det lade sig gøre.
Samme metode med hurtigere sagsbehandling har
man blandt andet brugt ved
Djursland-motorvejen med
gode erfaringer. De berørte
lodsejere slipper samtidig for
at svæve i uvished i måske
syv-otte år i værste fald.
Hurtig beslutning og hurtig
gennemførelse er til gavn for
alle – ikke mindst de mange
tusinde bilister, der næsten
dagligt oplever store forsinkelser på E45.

...og den kan bygges
billigt !

En anden konklusion fra trafikkonferencen på Gram Slot
er, at Hærvejsmotorvejen
nærmest er ”gratis.” Den forventede anlægspris på 14-19
mia. kr. kan stort set finansieres med de penge, man
sparer på fuld udbygning af
E45, viser en beregning fra
Trekantområdet.
Foreningen har analyseret
på Vejdirektoratets egne
tal for omkostningerne ved
udbygning af E45, og regnestykket er i virkeligheden
meget enkelt: Det vil koste
26-27 mia. kr. med en fuld
udbygning af E45 til seks og
nogle steder otte spor. Eller
man kan vælge en fremtidssikret løsning, så man BÅDE
udvider E45 på de kritiske
strækninger OG anlægger en
helt ny parallel motorvej. Det
vil sammenlagt løbe op i 2833 mia. kr. alt efter linjefø-

ring på Hærvejsmotorvejen.
Summa summarum: Hele to
velfungerende motorveje for
en beskeden merpris på 1-6
mia. kr. Valget er logisk og
burde være ret let at træffe!
Transportminister Henrik
Dam Kristensen deltog også
på trafikkonferencen i Gram,
men desværre havde han
”glemt pungen” derhjemme... Vi arbejder selvfølgelig
sagligt og konstruktivt videre
for at hjælpe med at finde
pengene – hvor der er vilje,
er der vej!

Måske med alternativ finansiering ?

Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) er meget i fokus
for tiden. Det er ikke nogen
mirakelkur, for regningen skal
altid betales, og ingen kan
låne billigere end staten. Men
OPP-finansiering er alligevel
værd at have i baghovedet
i en tid, hvor de offentlige
budgetter er strammere end
nogensinde.
Der er mange gode eksempler på OPP-projekter
– Sønderborg-motorvejen er
jo fx finansieret på den måde
– og der er al mulig grund
til at følge udviklingen tæt.
Hærvejskomitéen har for
nylig haft et meget positivt
møde med topledelsen
for pensionsselskabet
PensionDanmark med adm.
direktør Torben Möger Pedersen i spidsen.
Vi fik et godt indtryk af selskabets ambitioner på området, hvor man i forvejen har
god erfaring med finansiering
af infrastruktur i udlandet.
PensionDanmark ønsker ikke
bare at stille kapital til rådighed for (en pæn) forrentning,
men har også et helhjertet
ønske om at bidrage til ny
vækst og eksportmuligheder
for Danmark. Ledelsen er

NYHEDSBREV SIDE 3
indstillet på, at man også
skal være med til at tage risici for at operere på området,
så det var et meget interessant og inspirerende møde.

Korridoren syd for
E20

Spørgsmålet om parallelmotorvej syd for E20 og dens
forløb er ikke afklaret. Fra
Hærvejskomitéens side er
ønsket et parallelt forløb med
E45 så langt sydpå som muligt af hensyn til den trafikale
aflastning i Sønderjylland
Meget afhænger jo også af,
hvad tyskerne beslutter for
den fremtidige infrastruktur. Vi følger arbejdet tæt i
Dansk-Tysk Transportkommission, hvor vores eget
medlem af Hærvejskomitéens
styregruppe, vognmand og
formand for Dansk Transport
og Logistik, Jørgen Egeskov,
har sæde. Generelt er det
vores indtryk, at Hærvejskomitéen nyder bred opbakning
til arbejdet i hele Syd- og
Sønderjylland, og det siger vi
mange tak for.

Gode drøftelser

Formanden og hans tro væbner Jens Vibjerg har gennem
de seneste måneder mødtes
med en lang række lands- og
kommunalpolitikere, borgmestre og andre nøglepersoner
i det politiske system. Dels
ude i kommunerne, dels i
ministerier og på Christiansborg.
Erfaringerne har vist, at det
betaler sig at lægge noget
fodarbejde i sagen for at
komme rundt og mødes
med de rigtige mennesker
og fremlægge vores synspunkter. Vi synes jo selv, at
fordelene ved Hærvejsmotorvejen er oplagte, men vi skal
hele tiden sørge for at få det
fortalt og opdatere folk på
vores løbende arbejde.

Vestdansk opbakning til Hærvejsmotorvejen

Vores seneste komitémøde
blev afholdt i Hadsund den
19. november. Vi siger mange tak for værtsskabet hos
Mariagerfjord Kommune med

borgmester og KKR-formand
i Nordjylland Hans Christian
Maarup i spidsen. KKRformand i Region Midtjylland,
Anders G. Christensen, og i
Region Syddanmark, Egon
Fræhr, deltog også i mødet,
så alle tre vestdanske regioner kunne fremlægge deres
synspunkter om Hærvejsmotorvejen og den fremtidige
infrastruktur i Vestdanmark.
Vi konstaterer, at der er
opbakning til Hærvejsmotorvejen som aflastning
for E45, omend der stadig er
et stykke vej til vestdansk
enighed om prioritering af
alle ønsker og tidsplaner.
Men mange gode kræfter
arbejder på at få opbygget
en fælles forståelse og forene
de mange interesser.

Formanden på turné
i Øst- og Nordjylland

I forlængelse af ovenstående
planlægger formanden en
rundtur til Aarhus, Skanderborg, Horsens og Hedensted
kommuner for at drøfte
infrastruktur og de fælles
interesser – ikke mindst i
en velfungerende trafik på
E45. Med et glimt i øjet vil vi
sige, at vi tænker på jer og
den lille masochisme, det må
kræve at insistere på omfattende vejarbejder på E45 de
næste 20-30 år...
Formanden kontakter jer
efter Nytår for at aftale tid
til en god drøftelse, og det
samme gælder for øvrigt de
nordjyske kommuner, som
vi endnu ikke har nået at
besøge.

Landbrug og Fødevarer

Efterårets intense mødeaktivitet har også omfattet
et besøg hos organisationen
Landbrug & Fødevarer, hvor
chefkonsulent Carsten Jensen
kunne fortælle mere om
landbrugets syn på de trafikale udfordringer. For både
landbruget og de vigtige
følgeindustrier, der tilsammen er den helt afgørende
faktor for danske eksport, er
det helt afgørende med god
infrastruktur og driftsikker
logistik i Jylland.
Vi har dog en lidt forskellig
opfattelse af, hvor langt mod
vest, parallelmotorvejen bør
anlægges. Landbrug & Fødevarer taler for, at vækstpotentialet er større, jo længere
vestpå, man anlægger vejen.

Vækstkonference til
foråret

Hærvejsmotorvejen skal primært aflaste E45, men bedre
infrastruktur skaber også
nye vækstmuligheder i nye
områder og giver et Danmark
i bedre balance. Vi arbejder
som nævnt på nogle dybere
analyser af mulighederne for
vækst og jobskabelse, som
også politisk er et centralt
fokusområde. Vi planlægger
en større vækstkonference
til foråret og håber på, at
erhvervs- og vækstminister
Annette Vilhelmsen har lyst
til at deltage.

