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Første mål for Hærvejsmotorvejen 
 
Tak til den mange, som her i avisen deltager aktivt i debatten om Hærvejsmotorvejen. Det er særdeles 
velbegrundet og tiltrængt projekt, der kan aflaste Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen samtidig med at 
der skabes grundlag for fornyet vækst og jobskabelse længere mod vest, herunder på Viborgegnen. I første 
omgang bør vi nok nedtone debatten om konkrete linjeføringer og i stedet koncentrere alle gode kræfter 
om at vi senest i 2013 opnår en principbeslutning om i det hele taget at gennemføre Hærvejsmotorvejen 
som klart den bedste løsning til sikring af den nord-syd-gående vejkapacitet i Jylland – økonomisk, trafikalt 
og miljømæssigt. Med en sådan principbeslutning igangsættes en forundersøgelse af mulige linjeføringer i 
perioden 2013-2015 og på det tidspunkt er der naturligvis brug for alle gode argumenter. Hvis vi for tidligt 
går over til at debattere detaljerede streger på kortet, så svækker det efter min vurdering muligheden for at 
samle alle gode kræfter om dette vigtige projekt. I øvrigt vil jeg gratulere min gode ven, Jens Chr. Lund med 
hvervet som formand for Hærvejskomiteen. Lund brænder for Hærvejsmotorvejen og er helt den rette 
person til at samle tilslutning blandt kommunerne og erhvervslivet i hele Jylland – og til at fremføre de 
stærke og saglige argumenter for projektet. Under valgkampen havde jeg den store glæde, at 
transportminister Hans Chr. Schmidt var passager på mit valgtog ”Pihle-Expressen”. Ministeren kom bl.a. 
for at udtrykke sin fulde støtte til Hærvejsmotorvejen. Nu gælder det om, at vi får gjort den kommende 
transportminister ligeså begejstret for Hærvejsmotorvejen, så projektet ikke puttes i mølposen.  
 
 
Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Pihl Lorentzen 

 
 

 
Medlem af Folketinget (V) 
Trafikordfører for Venstre 
 
Christiansborg 
DK-1240 København K. 
 
Tlf.   +45 33 37 55 00 
Dir.   +45 33 37 45 60 
Mobil: +45 27 52 28 18 

www.kplorentzen.dk 

 


