Østjyske
Motorvej E45
sander til!

Akut behov for udvidelse
til 3 spor fra Vejle til Randers

Væksten holder i kø
i Business Region Aarhus

- den største vækstregion uden for hovedstadsområdet

2017
Randers
Viborg

Væksten i de 12 Business Region Aarhus kommuner i Østjylland kører i højeste gear:
•
•
•

Beskæftigelsen
	
sætter ny rekord med 460.000 jobs; en fremgang på 12.000 jobs
det seneste år, svarende til en vækst på 3,5% mod landsgennemsnittet på 2,4%
Værditilvæksten
	
pr. ansat er dobbelt så høj som på landsplan fra 2008-2016
Østjyske
	
virksomheder står for 1/3 Danmarks af fødevareeksport og 1/4 af
industrieksporten.

Aarhus
Silkeborg

Horsens

Østjyske Motorvej E45 er hovedfærdselsåren gennem Østjylland. E45 er afgørende for
de vigtige forbindelser mellem landsdelene – og for Danmarks forbindelse til Tyskland
og det øvrige Skandinavien – og forbinder samtidig byerne på strækningen.
Trængsel en stopklods for væksten
Den voldsomt stigende trængsel på E45 mellem Vejle og Randers er en stopklods
for væksten. Trængslen bekræftes af Vejdirektoratet. Den seneste undersøgelse
understreger tydeligt, at der er brug for en udvidelse til 3 spor (Statsvejnettet: 2018).
E45 er en af Danmarks tre mest trafikerede strækninger. Hovedårsagen er væksten i
Østjylland, og at 15-20% af den samlede trafik på motorvejen er lastbiler.
Trængslen har høje omkostninger for virksomhederne:
Transportfirmaet Frode Laursen: ”Vi har ca. 300 biler i døgnet, der kører på E45 mellem
Vejle og Randers. Vi vurderer, at i myldretiden, dvs. 1-2 timer såvel formiddag som eftermiddag, betyder det ekstra køretid på op til 20% på de strækninger, hvor der ikke er tre
spor.”
Søstrene Grene: ”Vi har købt en ekstra stor grund med henblik på at kunne udvide
logistikcentret i Årslev og dermed følge med vores vækst og udvikling. Vi bekymrer os
for, om logistikcenterets placering i fremtiden er den rigtige på baggrund af den stigende
trængsel på E45. Jeg har talt med andre virksomheder, som genovervejer deres lokalisering i det østjyske på baggrund af situationen, hvilket jeg synes er ærgerligt med de store
investeringer og fine visioner, der er for området.”

Vejle

•
•
•
•

29% omkring Horsens
38%-42% omkring Aarhus S - Aarhus N
33% omkring Aarhus N-Randers S
27% omkring Randers

Folketinget vedtog i 2017 en udvidelse af strækningen
Aarhus S - Skanderborg S. Udvidelsen blev taget i brug
i september 2018.

Belastningsgrad
Kritisk (belastningsgrad > 95 pct. i 100. største time)
Stor (belastningsgrad på 80-95 pct. i 100. største time)
Moderat (belastningsgrad på 70-80 pct. i 100. største time)
Lav (belastningsgrad under 70 pct. i 100. største time)

2030
Randers
Viborg

Aarhus
Silkeborg

Horsens

Arla: ”Medarbejdere siger op, fordi de ikke kan få det til at hænge sammen med at pendle
på E45. De ved ikke, hvornår de kan være på arbejde, eller hvornår de er hjemme igen.
Det er på tide, der sker noget, og vi er glade for udvidelsen mellem Skanderborg S og Aarhus S. At det betyder ekstra trængsel i vejarbejdsperioden, er bare et nødvendigt onde.”

E45 udnyttes maksimalt. Det betyder,
at der allerede i dag er meget store
trængselsproblemer, fordi trafikken
mellem Vejle og Randers er vokset
markant over de seneste 10 år:

Vejle

Senest i 2030 vil E45 være fuldt udnyttet på
hele strækningen fra Vejle Nord til Randers Nord
og blive til én stor trafikflaskehals!
En udvidelse af strækningen til 3 spor vil
tage (mange) år fra den vedtages, til den
kan tages i brug.
Vejdirektoratet er i gang med en VVMundersøgelse fra Vejle Nord til Randers Nord.
Undersøgelsen blev vedtaget i Folketinget
december 2017, og den forventes afsluttet i 2020.
Først herefter kan Folketinget vedtage en
anlægslov om et 3. spor.

”Beklager,
jeg kommer
for sent til mødet.”

”Undskyld skat,
jeg når ikke at hente
børnene i dag.”

”Det koster min
virksomhed 100.000 kr.
om måneden, når jeg
sidder her i 15 min.
hver dag.”

Business Region Aarhus er et politisk
interessefællesskab mellem de 12 østjyske
kommuner, som har fokus på at skabe vækst
og udvikling i Østjylland.
Vi anbefaler, at Østjyske Motorvej E45 Vejle-Randers
udvides til 3 spor, så vi kan fastholde
konkurrenceevne, vækst og arbejdspladser.
Østjylland arbejder for Danmark

www.facebook.com/3spor/
@bizregionaarhus
#3sporE45

