
Østbroen – ”måske” Danmarks bedste infrastrukturprojekt 

 

Åbent Brev til Transportministeren, 

Trafikministeriet, Trafikordfører for alle partier 

repræsenteret i folketinget, Folkevalgte 

Christiansborg politikere valgt i Storkreds Østjylland 

samt Løsgængere forud for forhandlinger om 

Statens infrastrukturinvesteringer. 

 

Kære Transportminister, Folketingsmedlemmer, Transportministerie mfl. 

 

Vi vil hermed gøre opmærksomme på Danmarks ”måske” bedste infrastruktur projekt –  

Østbroen i Randers. 
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Infrastrukturen i dag: 

Den nord/-sydgående trafik kan i dag enten køre vest om Randers via motorvej E45 eller gennem 

Randers via Randers Bro. Øst for Randers driver kommunen i dag to mindre færgeoverfarter over 

fjorden 4. ved Mellerup og Udbyhøj. Statsvejene mod Djursland (rute 16/21) og nordøst mod 

Hadsund (rute 507) forbinder i dag trafikken i de østlige dele af Randers Kommune til motorvej 

E45 ved Randers. 

Randers Bro, er den eneste krydsning ud over E45 i Danmarks 6 største By. Randers er derfor 

særdeles sårbar over for nedbrud på såvel Randers Bro som på E45 ved Gudenåen, og med det 

faktum, at Randers Bro i dag den mest trafikerede kommunale vej, udenfor KbH, med dagligt ca. 

38.000 biler i ÅDT kræver en ny forbindelse til at sikre infrastrukturen.  

Kapacitetsgrænsen for Randers Bro og tilstødende veje, Havnegade, Århusvej og Grenåvej er for 

længst opbrugt.  Infrastrukturen i krydsningen af Gudenåen i Danmarks 6 største By må 

topprioriteres med en ny Østbroforbindelse, som sikre fremkommeligheden i det centrale 

Randers, men også som kapacitets aflastning for E45 med en ny komplet Ringvej udenom Randers.  

Østbroens linjeføring og længde: 

Ca. 14 km. 

Tilslutninger: Hobrovej/E45 N, Mariagervej, Hadsundvej, Udbyhøjvej, Grenåvej og Ringvej Syd- 

Rute 21&16 med tilslutning til E45 syd. 

De 12 blå markerede i kortbilaget er ejendomme som bliver direkte rørt eller indirekte berørt af 

linjeføringen. (Det er ikke mange ejendomme på en 14 km ny vejstrækning) 
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Fordele og Regionale konsekvenser for Østbroen: 

Vi henviser til notatet fra 2013 der beskriver de regionale fordele og konsekvenser for en Østbro 

med en komplet ringvej har af betydning. 

I nedenstående er endvidere opridset yderligere Bulletpoints, hvad en komplet ny Ringvejsløsning 

i Østbroen bidrager med og til. 

• At får en komplet ringforbindelse i Øst omkring Randers ved at bringe sammenhæng i det 
overordnede vejnet 

• At lede såvel lokal og regional trafik uden om Randers by og derved afhjælpe 
trængselsproblemer i Randers By, bl.a. Randers Bro, og ved at mindske/reducere støj og co2 
forurening og uheldsfaktorer. 

• Sikre bedst mulig og hurtigst fremkommelighed til Regionshospital Randers 
• At forbedre adgangen til Djursland, Kattegat, og til Tirstrup Lufthavn fra området nord for 

Randers Fjord  
• At forbedre fremkommeligheden i det Kronjyske opland både i tilknytning til Danmarks 6 

største by men også i de store landområder udenfor Randers i både syd , nord og Øst. 
• At linjeføringen binder 7 af de største 13 landeveje sammen, Hobrovej, Mariagervej, 

Hadsundvej, Udbyhøjvej, Grenåvej, Ebeltoftvej og Århusvej 
• At understøtte udvikling og sikre nem adgang til E45 i mindre byer, der ikke ligger i 

tilknytning til E45  
• At fremme bosætnings- og erhvervsudviklingspotentialet både omkring Randers, men også 

i Kommunens største landområder i Randers N og NØ, bl.a. uden for de større byer.  
• Styrkelse af arbejdsudbud i Kronjylland/Østjylland 

 
 

Østbroen – Arbejdet indtil nu: 

2006 Arbejdet med ny Østforbindelse igangsættes i Århus Amt, Randers, Nørhald, Sønderhald og 

Rougsø Kommuner 

2008 VVM redegørelse 2008 

2008 Samfundsøkonomisk analyse – Intern rente 26% 

2012-2013 Analyse af Brugerfinianseringsperspektiver – Randers kommune, Transportministeriet 

og Vejdirektorratet. Projektet er anerkendt, at kunne have lokale og regionale perspektiver for, at 

aflaste trafikken gennem Randers Midtby og skabe en hurtigere forbindelse for trafikken på tværs 

af Randers Fjord 

2013 Beskrivelse af regionale konsekvenser for Østbroen tilblivelse 

2014 Blev der indgået en aftale mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet og Randers Kommune 

om yderligere undersøgelser 

2015 Er der udført geotekniske undersøgelser, og de geotekniske forhold er herefter indarbejdede 

i løsning omkring krydsning af engene. 

2020 Pressemeddelelse og opbakning fra en samlet transportsektor i Randers 
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2012 til 2016 er der udført et analysearbejde omkring trafik- og kapacitetsberegninger, og 

anlægsoverslag m.v. har været udsat for et grundigt eftersyn. 

2017 Der opdateres og gennemføres en ny samfundsøkonomisk analyse af Østbroen. Den 

samfundsøkonomiske analyse er gennemført på baggrund af analyser med Landstrafikmodellen 

og Transportministeriets samfundsøkonomiske værktøj TERESA, og følger den 

samfundsøkonomiske manual for transportområdet. 

I den samfundsøkonomiske analyse opgøres så mange omkostninger og effekter knyttet til 

projektet som muligt - i kroner og øre, så effekterne bliver sammenlignelige. I beregningerne indgår 

blandt andet brugereffekter i form af rejsetidsgevinster, anlægsomkostninger og gener i 

anlægsperioden. Derudover beregnes effekter af ændringer i uheld, støj og klimapåvirkning. 

 

Samfundsøkonomisk analyse hovedtal: 

I den samfundsøkonomiske analyse opgøres så mange omkostninger og effekter knyttet til 

projektet som muligt - i kroner og øre, så effekterne bliver sammenlignelige. I beregningerne indgår 

blandt andet brugereffekter i form af rejsetidsgevinster, anlægsomkostninger og gener i 

anlægsperioden. Derudover beregnes effekter af ændringer i uheld, støj og klimapåvirkning. 

Østbroen er så god en infrastrukturinvestering, måske Danmarks bedste, at alene den interne 

rente på 11% og en samfundsøkonomisk nutidsværdi på 2,7 mia kr. burde placere Østbroen som 

en topprioritering i de kommende infrastrukturforhandlinger, hvor Staten får mest valuta for sine 

investeringer. 

Den samfundsøkonomiske analyse viser, at projektet har en positiv nettonutidsværdi i alternativet 

uden betaling på 2,7 mia. kr., hvilket betyder at alternativet har en solid positiv 

samfundsøkonomisk værdi 

Nettonutidsværdien i alternativ 1 er på 3,3 mia. kr. i tidsgevinster for brugere af personbiler, 

varebiler, lastbiler. En anden gevinst er relateret til kørselsomkostningerne, da især eksisterende 

brugere i begge alternativer vil få en nettobesparelse i antallet af kørte kilometer. 
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Forudsætninger: 
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Østbrolinjen flytter trafik: 

2020 beregninger viser at en Østbro med tilhørende ringvej vil fjerne -9.300 biler væk fra Randers 

Bro, og at der i 2020 tal vil være 12.200 der benytter den nye forbindelse. 

Reduktionen 38.500 biler/ heraf 4.831 lastbiler i dag – minus 9.300 = 29.200 biler 

Det er en reduktion af Randers Bro på ikke mindre end -24,16% 

Det har en kæmpe positiv effekt på den centrale krydsning midt i Randers By, med tilhørende 

positive effekter af kæmpe reduktioner i Støjgener, co2 og luftforurening, foruden de kæmpe 

tidsbesparende gevinster for alle trafikanter i det kronjydske/Østjydske. 
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Pressemeddelelse fra Transportsektoren: 

Pressemeddelelse fra en samlet Transportsektor i Randers fra 26.11.20 

En samlet transportsektor i Randers peger på en Østbro.  

Bag pressemeddelelsen står 48 transportvirksomheder med en total på 290 lastbiler i Randers 

Hvis Randers skal forbedre infrastrukturen så skal biler og lastbiler trækkes ud af Byen, og det sker kun med 

en Østbro. 

 Udtalelser: Torben Bach, adm. direktør/medejer hos Bach & Pedersen Fragt A/S: 

“Det er hensyn til byens udvikling og miljøet der får os til at pege på en Østbro som den rigtige løsning. 

Østbroen vil kunne fjerne 80% af den gennemgående lastbiltrafik fra Randers midtby.”  

Lasse Ødum, ejer af J. Ødums eftf. A/S: 

“Logistisk set vil en Østbro med tilhørende ringvej fremtidssikre infrastrukturen i Randers. Vi mener, at det 

er den bedste helhedsløsning for byen, blandt andet fordi den fjerner den tunge gennemgående trafik uden 

at skabe nye trafikale flaskehalse.” 

DI – Erhvervsanalyse 2020: 
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Men ellers er det generelt gået ned ad bakke for Randers i DI’s undersøgelse, hvilket nu er 

sket på femte år. Den mest markante tilbagegang er sket i kategorien ”Infrastruktur og 

transport”. Her er kommunen faldet med 24 pladser ned til en 89. plads. 

Det er langt fra en tilfældighed at Randers Kommune bliver placeret på en plads som nr. 

89 ud af 93 Kommuner i spørgsmålet om infrastruktur. 

Erhvervslivet i landets 6 største by lider under konsekvenserne af en sammenbrudt 

infrastruktur på Randers Bro. Det går ud over konkurrenceevnen og lysten til at investere i 

Randers. 

Derfor er det på tide at der bliver sat fokus på at få aflastet Randersbro, og fremtidssikre 

en infrastruktur i og omkring Randers med Østbroen og Østbrolinjen. 

 

Løsninger: 

• Bro – Fremgår i alle undersøgelser 

• Tunnel (Fremgår af den samfundsøkonomiske analyse fra 2008) (Koster ca. 300 
mio. kr. mere, er ikke nærmere undersøgt i den samfundsøkonomiske nyere 
version 2017) 

• Ikke Brugerbetaling og Brugerbetaling – Største gevinster i samfundsværdi er uden 
brugerbetaling. En brugerbetaling flytter ikke den trafikmængde væk fra Randers 
Bro som sikrer en tilfredsstillende trafik flow og aflastningen, som er yderst 
påkrævet.  

 

Finansiering: 

Samarbejde mellem Stat og muligvis Randers Kommune  

Eks. kunne være som set med den 3limfjordsforbindelse 

 

 

Konklusion: 

 

Østbroen er et af Danmarks bedste infrastruktur projekter målt på intern rente 11% og 

samfundsøkonomisk nettooverskud på 2,7 mia. kr. og alene derfor burde en så vigtig og 

økonomisk rentabel investering, være at finde i Statens infrastruktur investeringen indenfor 

de næste 10 år. 

Østbroen er et gennemarbejdet infrastrukturprojekt i gennem mange år og løbende 

justeret med nye og tidssvarende undersøgelser. 

Østbroen giver fleksibilitet og binder infrastrukturen rund om landets største by sammen, til 

stor regional værdi for bl.a. Syd- og Norddjurs Kommuner, Mariager Fjord Kommune og 

ikke mindst Randers Kommune. 
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Reducere den belastede Randers Bro med hele 24,16%, med tilhørende gevinster på 

Klimaet i form af mindre støj, co2, forurening og uheldsfaktorer. 

Generne er yderst minimale og berører kun 12 ejendomme på den 14 km lange strækning. 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående m.v. står vi naturligvis til rådighed. 

Skulle man ønske en nærmere besigtigelse af forholdene i og omkring Randers står vi 

naturligvis også her til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

Østbroen – Liste til KV21 

Erik Bo Andersen 

Kongelysdalen 14 

8930 Randers NØ 

Mobil 20209070 

 

 

 

 

 

 

 


