
• Et samfundsøkonomisk meget solidt projekt: 5,4 % for den samlede 
strækning Haderslev-Hobro
• Nye beregninger kan ikke umiddelbart sammenlignes med andre projekter, 

end E45 udvidelse, da midtjysk motorvej er første projekt der er beregnet 
med ny version trafik – og samfundsøkonomisk model – andre projekter 
skal også genberegnes
• Med hele strækningen anlagt kan 10 % af trafik på Vejle Fjord fjernes
• Aflastningseffekt fordobles når nordlig strækning Give – Hobro anlægges
• Give – Hobro er den trafikalt og samfundsøkonomiske bedste del-strækning



• 3 øst om Billund, 3 vest om Billund

• Sydlige afslutning ved hhv. Haderslev N, Christiansfeld og Taps

• Pris: 6,6 – 7,8 mia. kr. – vest om Billund generelt ca. 500 mio. kr. dyrere

• Samfundsøkonomi for del-etapen: 2,5-3,9 % - højest ved afslutning ved 

Haderslev N og lavest på de vestlige alternativer

• Samfundsøkonomi af 1 etape:  ca. + 0,8 % ved videreførelse til Hobro

• Samfundsøkonomi for den samlede strækning: op til 5,4 %

• Trafik: 10.000-24.000 på de forskellige strækninger – mindst på de 

vestlige

• Aflastning Vejle Fjord: - 3.100-5.000 biler i døgnet – højest øst om 

Billund

• Aflastning Vejle Fjord: op mod fordobling ved videreførelse til Hobro 



• Antal boliger med øget støj:177-218 – generelt flest ved vestlige løsninger

• Erstatningsnatur påkrævet: 60-90 ha – generelt mest ved vestlige løsninger

• Fredskov påvirket: 62-91 ha –mest ved vestlige løsninger

• Antal ejendomme total eksproprieres: 55-80 – flest ved vestlige løsninger

• Arbejdskrafttilgængelighed og turistopland : Gns. 2-4 % forøgelse i jyske 

kommuner – mest for Billund, Haderslev, Ikast-Brande og Viborg kommuner 

– og mest ved de østlige linjeføringer

• Billund Lufthavns opland: Billund Lufthavn vil opnå en forøgelse af dets 

opland på 8-14 % - mest ved en østlig løsning









• Anlæg og drift
• Anlægsarbejder: ca. 291.000 tons CO2
• Teknisk drift og vedligehold: ca. 6.300 tons CO2/år 
• Total: ca. 6.300 tons CO2/leveår i vejens levetid (50 år)
• Svarende til 0,05 % af vejtrafikkens årlige udledning

• Trafik
• + 32.000 tons CO2/år
• Svarende til 0,3 % af vejtrafikkens årlige udledning





Sønderup: + 1,1 mia. kr. og samfundsøkonomi – 0,1 -1,3 %







Offentlig høring af VVM for Haderslev - Give: Over 650 høringssvar
• Kommuner og andre myndigheder
• Organisationer
• Og ikke mindst privatpersoner og lokalforeninger

Høringssvar kan groft opdeles i:
• Overordnet ja eller nej til projektet
• Hvorfor man ud fra egen bopæl ønsker motorvejen droppet eller flyttet pga. støj eller natur mv.
• Politiske udmeldinger fra kommuner om konkret linjeføring



?


