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VVM- og forundersøgelse af ny midtjysk motorvej

• Tidligere undersøgelser viser, at en 

midtjysk motorvej vil være 

samfundsøkonomisk rentabel og gavne 

borgere og virksomheder i store dele 

af Jylland.

• En midtjysk motorvej vil aflaste rute 

13 mellem Vejle og Viborg og E45 

Østjyske Motorvej.

• Politisk aftale (V, K, LA, S, DF, RV) om 

25 mio. kr. til forundersøgelse og 40 

mio. kr. til VVM.

Baggrund
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- ikke en ny idé

Ny midtjysk motorvej

Professor Humlum 

ca. 1962
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VVM- og forundersøgelse af ny midtjysk motorvej

2017

Fastlæggelse af kommissorier for projekterne

Igangsættelse af undersøgelsen og udbud af rådgiveropgaver

Dialog med kommunerne i teknikerudvalg

Indledende høringsperiode med borgermøder (kun VVM)

Efteråret 2017 – foråret 2019

Skitseprojektering af vejanlæg

Erhvervsanalyse

Trafikberegninger

Miljøkortlægning og –konsekvensvurdering

Anlægs- og samfundsøkonomi og meget mere …

Primo 2019

Færdiggørelse af undersøgelser

Ekstern kvalitetssikring

Sommeren 2019

Afrapportering af undersøgelser og offentlig høring (kun VVM)

Overordnet tidsplan
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VVM- og forundersøgelse af ny midtjysk motorvej

I erhvervsanalysen har vi undersøgt en 

vestlig linjeføring og en østlig linjeføring 

for en samlet midtjysk motorvej mellem 

Haderslev og Hobro.

Erhvervsanalyse
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Erhvervsanalyse af midtjysk motorvej

Vi ser på udvalgte effekter

Erhvervslivets adgang 

til arbejdskraft

Erhvervslivets adgang 

til motorvej

Effekter for 

turistattraktioners 

kundeopland
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Transport indgår både som input og output for erhvervslivet

Medarbejdere

Varer

Input Erhvervsliv

Møder med bl.a. 

underleverandører 

og kunder 

Serviceydelser

Varer

Output
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Arbejdskraft, kunder og motorvej bliver mere tilgængelig

Men der er konkurrence om gevinsterne

Uden midtjysk motorvej 

tager denne person ikke dette job. 

Rejsetiden er for lang.

Men 

det er andre jobs også!

Med midtjysk motorvej

er jobbet relevant.
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Rapporten er offentliggjort

I rapporten kan I finde

Alle resultater

Omfattende bilag

Metodebeskrivelse

Beskrivelse af datagrundlaget

1

2

3

4

Direkte link

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Dokumenter/Documents/Erhvervsanalyse Midtjysk motorvej 10-01-2018.pdf
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ERHVERVSLIVETS ADGANG 

TIL ARBEJDSKRAFT
___
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Hvordan måler vi ændringen i tilgængelighed til arbejdskraft?

Hvor stor en pulje af arbejdskraft kan 

virksomhederne rekruttere fra, hvis 

medarbejderne vil pendle maksimalt 30 min.?

Uden midtjysk motorvej:

100.000 personer

Med midtjysk motorvej:

110.000 personer

Eksempel

Uden motorvej Med motorvej

Ændringer i tilgængelighed til arbejdskraft inden for:

Varierende rejsetider

30 minutter / 45 minutter / 60 minutter

Tilgængeligheden til arbejdskraft øges

+10%
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De jyske virksomheders tilgængelighed til arbejdskraft stiger 

med 2-5%

Vestlig linjeføring

2-4%

Østlig linjeføring

3-5%
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Større effekt på tilgængelighed langs med midtjysk motorvej

22%
Viborg

2%
Silkeborg

13%
Billund

23%
Viborg

8%
Silkeborg

10%
Billund
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Større effekt på tilgængeligheden til arbejdskraft, jo længere 

der er mellem arbejdskraft og erhvervsliv
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ERHVERVSLIVETS ADGANG 

TIL MOTORVEJ
___
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6-9% af de jyske virksomheder får kortere afstand til motorvej 

med midtjysk motorvej

8-9%
af jyske virksomheder 

med færre end 100 

ansatte

6%
af jyske virksomheder 

med flere end 100 

ansatte

10 km
kortere til motorvej for virksomheder 

mellem Skive og Viborg
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Case JP Group

Lastbiltransporter 

om året

9.330

Antal ansatte

225

Omsætning, kr.

450 mio.

Sparet rejsetid på varetransporten fra JP Groups hovedlager i 

Viborg til distributørernes lagre i Taulov og Horsens, samt til 

den tyske grænse.

Effekt af en midtjysk motorvej

Vestlig linjeføring

3,0%

Østlig linjeføring

6,2%
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Case Arla Foods

Antal km om året på 

det danske vejnet

40 mio.

Andelshavere i 

Danmark

2.877

Omsætning i 

Danmark, kr.

7,1 mia.

Sparet rejsetid på transporten mellem mejerierne, til 

distributionscenteret i Vejle og til eksport. 

Effekt af en midtjysk motorvej

Vestlig linjeføring

0,5%

Østlig linjeføring

1,4%
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EFFEKTER FOR 

TURISTATTRAKTIONER
___
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Turistattraktionernes kundeopland øges med midtjysk motorvej

Ændringer i turistattraktionernes kundeopland inden for en times rejsetid, gennemsnit for 

jyske kommuner

Kundeopland Vestlig linjeføring Østlig linjeføring

Befolkningen generelt 4% 5%

Besøgende, der overnatter (ekskl. sommerhuse) 4% 5%

Besøgende, der overnatter i sommerhuse 3% 4%
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Store forskelle i ændring i kundeopland – overnattende gæster
Turistattraktioner er angivet med orange prikker

32%
Viborg

8%
Billund

25%
Viborg

7%
Billund
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Midtjysk motorvej vil påvirke erhvervslivet

Erhvervslivets adgang 

til arbejdskraft

Erhvervslivets adgang 

til motorvej

Effekter for 

turistattraktioners 

kundeopland
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Tak for jeres opmærksomhed


