
Velbesøgt trafik-
konference på 
Gram Slot

Rammerne var fyr-
stelige og fremmødet 
fornemt, da Hærvejs-
komitéen fredag den 
8. juni afholdt en stor 
trafikkonference på 
Gram Slot i Sønderjyl-
land. Med næsten 100 
tilmeldinger var der 
stor interesse for at 
høre bl.a. transportmi-
nister Henrik Dam Kri-
stensen samt en lang 
række andre interes-
sant oplægsholdere 
give deres bud på frem-
tidens infrastruktur.

Det blev en interes-
sant konference, hvor 
bl.a. chefkonsulent An-
nette Christensen fra 
Dansk Industri også 
sørgede for at løfte per-
spektivet op på et na-
tionalt og internationalt 
plan med fokus på er-
hvervslivets udbytte af 
en bedre infrastruktur.
Foreningen Trekant-
området fremlagde 
et dugfrisk notat, der 
kigger nærmere på, 
hvor hurtigt vi kan 
etablere Hærvejsmo-

torvejen (se separat 
omtale), og transport-
ministeren fik kon-
krete input at arbejde 
med i den forbindelse.

Nysgerrigheden og de-
batlysten var stor til 
den afsluttende spør-
gerunde med chefre-
daktør Mikael Justesen 
fra Jydske Vestkysten 
som moderator. Blandt 
deltagerne var også 
flere repræsentanter 
for Danmarks Natur-
fredningsforening (DN), 
som bl.a. spurgte ind 
til ministerens hold-
ninger til beskyttelse 
af Jyllands naturperler.

Formand for Hærvejs-
komitéen, Jens Chr. 
Lund, benyttede lej-
ligheden til at rette en 
varm tak til DN for at 
møde op til konferen-
cen og indbød til en 
åben og personlig dia-
log om, hvordan vi får 
kombineret natur- og 
trafikinteresser på bed-
ste vis. Et arbejde der 
allerede har båret frugt 
(se separat omtale).

Konferencens mere 
uformelle del sluttede 

på bedste social vis 
med en god frokost og 
efterfølgende rundvis-
ning på Gram Slot. Eje-
ren Svend Brodersen 
gav deltagerne nogle 
tankevækkende pointer 
med på vejen om kva-
litet og ordentlighed i 
godt håndværk og alle 
detaljer, parret med 
den spændende histo-
rie om slottes udvik-
ling til en moderne og 
profitabel virksomhed. 

Alt i alt en udbytte rig 
dag på Gram Slot. Vi 
skylder en stor tak til 
vores generøse værter, 
Haderslev Kommune, 
samt alle indlægs-
holdere og deltagere.

Hærvejsmotorve-
jen kan realiseres 
på 10-13 år

Hvor der er vilje, er der 
vej. Og hvis politikerne 
virkelig vil, er der i bed-
ste fald Hærvejsmotor-
vej allerede om 10-13 år, 
hvis alting falder i hak. 
Det er konklusionen på 
et nyt notat, som for-
eningen Trekantområ-
det præsenterede under 

den store trafikkonfe-
rence på Gram Slot 8. 
juni. De 10-13 år er 
dog tidsrammen for det 
mest optimale scena-
rium. Men det er en reel 
og seriøs mulighed, hvis 
politikerne er klar til at 
overveje nogle mere 
effektive processer.

Det gælder f. eks. i for-
hold til de ekspropria-
tionssager, som aldrig 
kan undgås, når man 
skal bygge et stort nyt 
vejanlæg. Ekspropria-
tion er en alvorlig sag 
i et demokratisk rets-
samfund, og det tager 
den tid, det skal tage. 
Men ved at arbejde 
med flere parallelle pro-
cesser kan man undgå 
en stor del af venteti-
den for alle parter. Det 
vil ikke mindst være til 
glæde for de berørte 
grundejere, som slip-
per for at svæve i uvis-
hed gennem mange år.

En oplagt mulighed er 
at inddrage kommuner-
ne i denne proces med 
lokale ekspropriations-
kommissioner, som det 
f. eks. var tilfældet med 
Djursland-motorvejen.

NYHEDSBREV JULI ¤ 2012

FULD FART PÅ NETTET
Med støtten fra stadigt flere medlemmer har 
Hærvejskomitéen fået mulighed for en lidt 
mere strømlinet tilgang til hjemmeside og 
sociale medier. Hjemmesiden Hærvejsmotor-
vej.nu har fået et stort løft og har nu direkte 
kobling til vores Facebook-side. 
Giv os et ”Like”, send videre i dit netværk – 
og deltag i debatten !

Til medlemmer af  
Hærvejskomitéen og  
andre interesserede



Positivt møde med 
Danmarks Natur-
fredningsforening

Det kunne ligne en mis-
sion bag fjendens linjer, 
men vores formand,  
oberst Jens Chr. Lund, 
er en fredens mand. 
Derfor benyttede han 
selvfølgelig chancen til 
at invitere sig selv på 
kaffe hos Danmarks 
Naturfredningsforening 
(DN) i København, da 
han mødte DN’s repræ-
sentanter under trafik-
konferencen på Gram 
Slot.

Mødet med DN fandt 
sted 28. juni, og for-
manden kunne på vej 
hjem i toget (man tæn-
ker vel miljørigtigt) glæ-
de sig over en åben og 
positiv modtagelse. Vi 
bilder os ikke ind, at DN 
ligefrem vil komme til 
at elske Hærvejsmotor-
vejen, men foreningen 
fortjener anerkendelse 
for en seriøs dialog på 
mødet. Vi vil nu i fæl-
lesskab prøve at blive 
lidt mere konkrete, når 
det gælder de jyske na-
turperler, som Hærvejs-
komitéen selvfølgelig 
også vil beskytte. 

Det kommer I til at høre 
mere om efter sommer-
ferien!

Fokus på vestdansk 
enighed

Fælles opbakning til 
Hærvejsmotorvejen fra 
hele Vestdanmark vil 
være et meget stærkt 
signal at sende til Chri-
stiansborg i de kom-
mende års benhårde 
prioritering af trafik-
midlerne. Men det er 
også et realistisk mål. 
Mange gode kræfter ar-
bejder i kulisserne for 
at forene de forskellige 
interesser i det trafikale 
landskab og nå frem til 
et kompromis, som alle 
kan støtte.

Lige nu er dét område 
et af det mest centrale i 
komitéens og formand-
skabets arbejde, og der 
arbejdes intenst på at 
få enderne til at mø-
des. I det store billede 
er det selvfølgelig et 
spørgsmål om at ska-
be en fælles, realistisk 
tidsramme for priorite-
ringen af de mange tra-
fikønsker. Ikke mindst 
i samspillet mellem de 
nødvendige udvidelser 

af E45, realisering af 
Hærvejsmotorvejen og 
den mere langsigtede 
vision for en Kattegat-
forbindelse.

Det ligger fast, at af-
lastning af E45 er det 
helt centrale argument 
for Hærvejsmotorvejen 
i det store billede. Der 
er selvfølgelig en lang 
række positive sidege-
vinster for erhvervsud-
vikling og et Danmark 
i bedre balance, men 
maksimal aflastning for 
den eksisterende trafik 
er den afgørende priori-
tering. Også i forhold til 
maksimal opbakning fra 
hele Vestdanmark og 
resten af landet.

Store miljøgevin-
ster ved Hærvejs-
motorvejen

Et af Hærvejskomitéens 
helt centrale budska-
ber er de store, direkte 
gevinster, som både 
erhvervslivet, samfun-
det og miljøet vil opnå 
med Hærvejsmotorve-

jen. Vores forrige møde 
i Løgstør viste en lille 
flig af potentialet ved 
to konkrete eksempler: 
Jeld-Wen koncernen 
som producerer døre og 
vinduer vil alene på sine 
20 daglige lastvognstog 
til og fra Løgstør spare 
over en halv million kr. 
på de beregnede kø-
retidsbesparelser ved 
Hærvejsmotorvejen. 
Hos naboen Logstor an-
slår man en besparelse 
på mindst 2300 køreti-
mer hvert år, svarende 
til en direkte CO2-be-
sparelse på 200 ton 
CO2. 

Og det er vel at mærke 
bare to konkrete ek-
sempler fra to konkrete 
virksomheder. Tænk på, 
hvor stor en miljøbe-
sparelse, der kan hen-
tes bare i hver by, for 
ikke at tale om regioner 
og hele Jylland! Det er 
et stort og kompliceret 
regnestykke, men vi 
forsøger også at få lavet 
analyser, som afdækker 
mere af det kæmpe 
miljøpotentiale.
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TA’ TO GODE MOTORVEJE - BETAL FOR ÉN 
Spar den dyreste udbygning af E45, undgå en helt 
ny Vejle Fjord-bro og få Hærvejsmotorvejen med 
i købet for de samme penge. Sådan lyder ”årets 
tilbud” i et nyt notat fra Foreningen Trekantområ-
det, der baserer sig på beregninger fra Rambøll.
Regnestykket er så oplagt, at der egentlig ikke 
burde være noget at betænke sig på. Og så rum-
mer det ovenikøbet også en lang række positive 
sideeffekter: For det første spares trafikanterne 
på E45 for en meget langvarig og besværlig 
udbygning af E45 til otte spor på strækningen 
Kolding-Aarhus og til seks spor ved Randers. 

Og for det andet spares beboerne og den smukke 
natur for bygningen af en helt ny bro over den 
evige flaskehals ved Vejle Fjord.
I stedet kan man få en helt ny Hærvejsmotorvej 
og et langt mere fleksibelt trafiksystem med en 
parallelløsning til en beskeden merpris i intervallet 
fra én til seks mia. kr. i værste fald. 
Med andre ord: Hærvejsmotorvejen er stort set 
”gratis” i det store billede. 
Og trafikanterne på E45 får både udbygning og 
fremtidig aflastning for pengene med mindst mu-
ligt bøvl.


