
Behandling af høringssvar 

 

23 Holstebro – Struer 

 

Høringsforslag Rute 23 foreslås nedlagt. Der er planlagt lokale løsninger i Holstebro 

Kommune og Struer Kommuner, så borgere i Vejrum har mulighed for 

at komme med bus til/fra Struer og Holstebro.  

Se rute 335 for forbindelser mellem Vejrumstad/Vejrum Kirkeby og 

Struer, og bybuslinje 3 i Holstebro for forbindelser mellem Vejrum-

stad/Vejrum Kirkeby og Holstebro.  

   

Høringssvar Midttrafik har modtaget 8 høringssvar 

 

1) Ønske om at bevare ruten (7 høringssvar) 

2) Bemærkning til de foreslåede lokale løsninger (1 høringssvar) 

Sagsbehandling Ad 1) 

Udover høringssvar fra tre kunder, er der høringssvar fra Struer Kom-

mune, fire borgerforeninger i området og repræsentanter fra Passager-

rådet i Region Midtjylland. De kunder, der har henvendt sig, benytter 

andre stoppesteder end Holstebro Trafikterminal eller Struer Station.  

 

Ingen af henvendelserne er fra kunder i Vejrum, men fra kunder, der 

benytter stoppestederne Nørre Boulevard/Frøjkvej og Lyksborgvej i Hol-

stebro samt Limfjordsskolen i Struer. De nævnte stoppesteder i Holste-

bro bliver betjent af bybusser til/fra Holstebro Trafikterminal med en kø-

retid på henholdsvis 7 og 5 minutter ind mod byen. Rejsetiden mellem 

Struer Station og Limfjordsskolen er 7 minutter med bybuslinje 1. 

 

Ad 2) 

De fire borgerforeninger gør opmærksom på, at det som skatteborger i 

Struer Kommune gør lidt ondt at se, at forbindelserne i de foreslåede al-

ternativer er bedre til/fra Holstebro end til/fra Struer. De foreslår, at der 

også ses på en bybusløsning mellem Vejrum og Struer. 

 

De har den 1. februar været afholdt møde mellem Region Midtjylland, 

Struer Kommune, Holstebro Kommune og Midttrafik. Her blev det aftalt 

at arbejde videre med de foreslåede lokale løsninger i de to kommuner. 
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Beslutning Holstebro Kommune har besluttet at fastholde høringskøreplanen for 

linje 3, der betjener Vejrumstad og Vejrum Kirkeby. 

 

Struer Kommune har besluttet at ændre bybuslinje 1, så den også be-

tjener Vejrumstad og Vejrum Kirkeby.   

 


