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URS’ vision: 

Parallel midtsønderjysk 
motorvej fra E20 til grænsen 
med opkobling til Europa vest 
om Hamborg via B5/A23/A20

KKR Syddanmark/Region 
Syddanmark Vision:

En ny hærvejsmotorvej til 
grænsen, der kan aflaste E45 
og knytte an til Billund 
lufthavn, hvor den endelige 
placering skal afgøres af en 
nærmere analyse. 

Hærvejskomite vision:

Ny parallel motorvej, 
der skal aflaste 
Østjyske motorvej, 
skabe økonomisk vækst 
og udvikling samt 
bedre opkobling til 
Billund Lufthavn.

Bidrage til fortsat fokus 
på den store betydning 
af den jyske 
transportkorridor fra 
Limfjorden i nord til 
Slesvig-Holsten i syd.
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Videreførsel af A20 over 
ny vestlig Elb tunnel

4-sporet  udbygning 
Tønning- Heide

REK A23/5 Vision:
IHK Flensborg
IHK Kiel
Kreis Ditmarschen
Kreis Pinneberg
Kreis Nordfriesland
Kreis Steinburg
Egeb; 
Wirtschaftsförderungs
Gesellschaft 
Nordfriesland, WEP, und 
Norderelbe

Tresporet udbygning fra 
grænsen til Tønning og 

SSW vision: 

Parallel midtsønderjysk 
motorvej fra E20 til grænsen 
med opkobling til Europa vest 
om Hamborg via B5/A23/A20
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Kilde: TransEco2, 2014
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Godstransport, 
mio tons med lastbil, trailere og containere, til og fra Danmark

Persontransport, 
antal personrejser over grænsen, 1.000 passagerer pr. døgn



2008

Delvis Hærvejsmotorvejsløsning 
samler trafik op, der ledes ind på 
E45 Syd

Femern aflaster kun 3 % på E45 
Syd og det vil fortrinsvis være 
transittrafik

Godsmængden fordobles fra 2000-
2025 på E45 Syd!
(Dobbelt så mange lastbiler i 
inderste spor!)
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Bundesverkehrswegeplan 2003, 
veje på vestkysten

Bundesverkehrsministerium (BMVI)
1. prioriteter i Land Schleswig-
Holstein, fra 
Bundesverkehrswegeplan 2003:

Fast disponerede tiltag
A23 firesporet ved Itzeho ( lilla )

Nye tiltag: 
A20 fra Elben (grænsen mellem Land SH 
og Niedersachsen) over A7 til A21 ved Bad 
Segeberg.

Omfartsvej B5, Bredstedt-Hadstedt

NB
Bundesministeriums (BMVI) er ved at 
udarbejde ny Bundesverkehrswegeplan 
fra 2015!

Kilde:
http://www.bmvi.de
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Land Schleswig-Holstein 
vejprioriteter, vestkysten

Land Schleswig-Holstein, vejplan 
vestkysten, fra A23 til 
landegrænsen via B5, januar 2014:

2 + 1 udbygning, Tönning-Husum, som 
forberedes til planlægning i fire delafsnit 
hos Land Schleswig-Holstein. 
Finansieringen skal ske fra Bund.

Omfartsvej B5, Bredstedt-Hadstedt

Kilde:
http://www.schleswig-
holstein.de/MWAVT/DE/Verkehr
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Giver robust Jyllands Korridor med tostrenget 
system

Motorvejen vil fungere som transitvej og samtidig 
give to adgange til Tyskland. 

Den forventes at aflaste E45 med 7.000 – 15.000 
køretøjer. 

Årsdøgntrafikken forventes at ligge i intervallet 
8.000 – 17.000 køretøjer. (Langt over det forventede 
ÅDT på Femern på 11.000)

Udskyder tresporet udvidelse af E45-A7 Kolding-
Bordesholm

Aflaster flaskehals A7 gennem Hamborg 
(Der i øvrigt udvides og overdækkes over de næste 
20 år)

Aflaster flaskehalse som; Reparationer af Rader 
Hochbrücke, trafikuheld, spidsbelastninger ved ferie 
mm.

En midtsønderjysk motorvej kan erstatte 
udbygning af og anlæg af omfartsveje ved A11.

Ved at undlade at udbygge A11 vil en 
midtsønderjysk motorvej kunne bygges for 4,9 
mia. kr.

En midtsønderjysk motorvej vil give to ekstra 
spor i forhold til udbygning af E45 og forbedre 
trafiksikkerheden 

En midtsønderjysk motorvej kan være farbar i 
2026.

Giver klare langsigtede rammebetingelser for 
erhvervsliv og befolkning i Jyllands Korridoren

Understøtter danske arbejdspladser og 
økonomisk vækst i hele Vestdanmark

EU’s infrastruktur program TEN T kan søges om 
midler til forbedring af Jyllands Korridoren. Der 
kan normalt gives op til 20 % i støtte til anlæg. 
Ved grænseoverskridende projekter kan gives 
op til 30 % i støtte til anlæg.
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Kilde: Egne beregninger. 

Ved beregninger af anlægsudgifter for etablering af den Midtsønderjyske motorvej m.m. er anvendt 
Infrastrukturkommissionens prisindikator for anlæg af motorveje i det åbne land. For anlæg af ny motorvej i åbent 
land giver kommissionen et interval på 40-70 millioner kroner og for anlæg i bynært område 80-110 millioner pr. 
kilometer. Ud fra disse prisindikatorer vurderes, at prisen, i 2012 priser vil ligge på 70 millioner kroner pr. km. 
Dertil lægges 50% i usikkerhedstillæg.

Motorvejsstrækning, 

eksempler

Årsdøgnstrafik, 

køretøjer       

( x 1.000 )

Anlægsudgift

Milliarder kr.

(inkl. 50 % tillæg)

Længde af motorvej

km

Sønderborg - Kliplev 8,1 – 20,6 2,730 26

Nørresundby – Hirtshals              8,0 – 20,9 5,985 57

Nørresundby –

Frederikshavn     

5,4 – 14,7 5,880 56

Femerntunnel med 

landanlæg      

6,1 (11,0) 56,00 20

Midtsønderjysk motorvej          (8,0 – 17,0) 7,35 70

Midtjysk motorvej

(Hærvejsmotorvej)

18,48 176


