
Behandling af høringssvar 

 

Holstebro: 9 Stationsvej og Nyholmvej 

 

Høringsforslag Kører en gang i timen på hverdage i tidsrummet kl. 6.10-17.20 samt en 

gang i timen på lørdage i tidsrummet kl. 8.50-15.50. 

  

Høringssvar Midttrafik har modtaget 2 høringssvar 

 

Begge høringssvar er ønske om flere afgange til/fra Center for Sundhed 

Sagsbehandling Begge høringssvar går på forringelserne af kørslen til/fra Center for 

Sundhed, når linje 9 reduceres fra to afgange til en afgang i timen.  

 

Rute 72 Holstebro-Vinderup-Skive og 951X Aalborg-Skive-Vinderup-Hol-

stebro har også stoppested ved Center for Sundhed. Rute 72 kører med 

ca. 10 afgange i hver retning på hverdage, og i løbet af efteråret 2022 

bliver der indsat laventrebusser på rute 72. Dog er der enkelte afgange 

på rute 72, der har sammenfald i tiderne med linje 9.  

 

Linje 5 Særkærparken/Idrætscenter Vest og linje 3 NU Park/Vejrum kø-

rer via Stationsvej og Gl. Struervej. Disse to linjer skaber tilsammen 

halvtimesdrift på strækningen mellem Holstebro Trafikterminal og Val-

demar Poulsens Vej, og har et stoppested ved VIA, dog kun i udadgå-

ende retning. Der er ca. 250 meter mellem Via og Center for Sundhed. 

Ved etablering af et stoppested ved VIA i indadgående retning, vil linje 3 

og 5 også være en mulig for bus til/fra Center for Sundhed.  

 

Midttrafik vurderer, at det er muligt at ændre linjeføring for linje 3 

og/eller 5, så de også kører via Center for Sundhed. Køretiden vil være 

fire minutter ekstra pr. afgang.  

 

Der har tidligere været ønske om at få et stoppested på Stationsvej ud 

for retsbygningen. Der er fra Retsbygningen på Stationsvej til Center for 

Sundhed ca. 250 meter. Des tættere på Hjalmar Sørensens Vej stoppe-

stedet bliver placeret, jo kortere afstand vil der være til Center for 

Sundhed.  

  

Beslutning Holstebro Kommune har besluttet at gennemføre høringsforslaget.  

 

Der er i foråret 2022 etableret et nyt stoppested på Gl. Struervej ved 

VIA i indadgående retning.  
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