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Vigtigt hærvejsmøde i Viborg
Mandag den 21. marts holdes en særdeles vigtigt konference hos naturgassen i Viborg. Konferencen holdes
af den nydannede Hærvejskomité, der ønsker at sætte fokus på det sagligt velbegrundede behov for en
Hærvejsmotorvej op gennem det centrale Jylland. Til konferencen er inviteret politikere, erhvervsfolk og
andre interesserede til en debat om hvordan vi bedst sikrer kapaciteten i den jyske transportkorridor. Blandt
oplægsholderne er transportminister Hans Chr. Schmidt, trafikforsker Henrik Harder fra Aalborg Universitet
samt direktør Michael Svane fra Dansk Industri. Det glæder mig, at rigtig mange - også her fra egnen - har
valgt at deltage i denne konference, der kan gå hen og blive skelsættende for udbygningen af Jyllands
trafikale infrastruktur. Der er endnu lang vej til det første spadestik for en Hærvejsmotorvej. Der skal fortsat
kæmpes hårdt for sagen og trækkes på samme hammel. Heldigvis er argumenterne stærke og gode. Derfor
er det mit håb, at vi senest i 2013 kan træffe principbeslutning om at satse på Hærvejsmotorvejen til
aflastning af Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen. Og samtidig få igangsat en egentlig forundersøgelse af
mulige linieføringer i kølvandet på den nuværende strategiske analyse. Jeg kan anbefale, at man kaster et
blik på Hærvejskomiteens nye hjemmeside: www.haervejskomiteen.dk - der er enkelte ledige pladser til
konferencen tilbage, men tilmelding via hjemmesiden er nødvendig. Interesserede opfordres også til at
melde sig ind i Hærvejskomiteen, hvis man aktivt vil støtte realisering af den mobilitets- og
erhvervsfremmende Hærvejsmotorvej, der også vi give et bedre miljø i kraft af langt kortere køreafstande i
Jylland. Og lad mig understrege endnu engang: Der er ingen modsætningsforhold mellem
Hærvejsmotorvejen og en fast forbindelse over Kattegat. De to projekter understøtter hinanden, og de
konkurrerer ikke om de samme midler.
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