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Referat fra virtuelt møde i Vesterhavsklyngens 
 mobilitetsgruppe onsdag den 4.11.2020  

kl. 16.00-17.00 
 

Deltagere: 

 Morten Paakjær: Vesterhavsklyngen 

 Frederik Madsen, Sdr. Nissum/Vesterhavsklyngen 

 Ivan Nielsen, Husby/Vesterhavsklyngen (deltog på telefon) 

 Niels Ladegaard, Vester Husby (deltog på telefon) 

 Jane Hove Christensen, Staby 

 Lena Husted, Holstebro Kommune, Team Trafik og Myndighed 

 Niels Sparvath, Holstebro Kommune, Team Plan 

 

Ordstyrer: Frederik 

Referent: Niels Sparvath 

 
 

2.  Kollektiv trafik 
Der var et bilag til dette punkt. 

 

Frederik har fået en skriftlig henvendelse fra Jane Hove, der foreslår ændringer i buskø-

replanerne/ busstop m.m. til buslinje 270. Lena har også fået en henvendelse fra Jane. 

 

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at man på www.vesterhavsklyngen.dk gerne vil ha en 

samlet oversigt over hvilke muligheder, der er for (kollektiv) transport i området og 

hvordan denne bruges. 

 

Referat, beslutninger og opfølgning 

 

Lena: Jane har ret i, at tidspunkterne ikke er optimale for alle brugere af bussen. Bus-

serne bruges for størstedelen af eleverne til skolerne, så derfor er der planlagt efter 

disse. Det giver udfordringer, når man skal til og fra Ulfborg til behandlinger eller for at 

handle, da der er en del timer mellem afgangene. Hvis der skal laves flere stoppesteder 

og flere afgange koster det mange penge. Der er en offentlighedsfase i januar 2021 for 

Midttrafiks udkast til nye køreplaner. Teknisk Udvalg kan få sager om ændringer til køre-

planerne forelagt i marts 2021 til ikrafttrædelse sommeren 2021. Det er et langt sejt 

træk at ændre på køreplaner. 

  

Det er i øvrigt muligt at kommentere køreplanerne direkte via Midttrafiks hjemmeside. 

Se eksempelvis her: https://www.midttrafik.dk/horinger/kommenter-koreplan/?rou-

teid=5337. 

 

 Lena skriver en tekst til Vesterhavsklyngens Facebookside om Midttrafiks offentlig-

hedsfase i januar 2021.  

 Vesterhavsklyngen kan beslutte, om de over for Midttrafik formelt vil bakke op om Ja-

nes skriftlige forslag til køreplanen for rute 270. 

 Morten sørger for, at Janes skriftlige forslag lægges på klyngens hjemmeside. 

 Lena foreslår, at der fra Vesterhavsklyngen.dk linkes til https://www.holstebro.dk/bor-

ger/trafik-og-veje/kollektiv-trafik, da der her er udførlige forklaringer om mulighe-

derne i den kollektive trafik i Holstebro Kommune. 

 

 

1.  Ordstyrer og referent 

http://www.vesterhavsklyngen.dk/
https://www.midttrafik.dk/horinger/kommenter-koreplan/?routeid=5337
https://www.midttrafik.dk/horinger/kommenter-koreplan/?routeid=5337
https://www.holstebro.dk/borger/trafik-og-veje/kollektiv-trafik
https://www.holstebro.dk/borger/trafik-og-veje/kollektiv-trafik
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Der var et bilag til dette punkt. 

 

NABO-GO er en app til samkørsel, der bl.a. adskiller sig fra andre samkørselsplatforme 

ved, at der er faste ”stoppesteder” for på- og afsætning af passagerer. På Vester-

havsklyngens mobilitetskonference i maj 2019 var der oplæg om NaboGo. 

 

Holstebro Kommune har i februar 2020 haft besøg af en repræsentant for NaboGo (slides 

fra mødet var vedhæftet dagsordenen). Lena vil fortælle om dette og om konceptet evt. 

kan indgå i den kommunale/regionale kollektive trafik.  

 

I referatet fra Vesterhavsklyngens bestyrelsesmøde den 19.10.2020 står der, at Frederik 

har fået en henvendelse fra NaboGo, som gerne vil høre om Klyngens bestyrelse stadig 

har interesse i at få et møde i stand. Henvendelsen tages i første omgang op i Mobilitets-

gruppen. I mailen fra Marianne Pedersen, NaboGo til Frederik står der følgende: 

 

”NaboGO appen er udviklet specifikt til samkørsel i landdistrikterne, og har fokus på at 

løse de problemer der findes omkring mobilitet i de områder.  Vi kommer med en app 

der er integreret med Rejseplanen, således at bus og tog tider også vises i NaboGO, 

samt en fuld kampagne til hele processen omkring opstart, rekruttering, lancering og 

fastholdelse, hvor vi leverer al materiale til jer. Vi er selvfølgelig også selv med når lo-

kalområderne starter op, så vi lader jer ikke i stikken, og er altid klar til at hjælpe.  

  

Vi har fået udarbejdet en video omkring vores mobilitetsløsning, som du kan se her: 

https://www.youtube.com/watch?v=iCfo0tQeGAU&t=24s 

  

Jeg har også vedhæftet et fakta ark, hvor du kan læse lidt mere om os.  

  

Vi er p.t. rullet ud i 17 kommuner i hele landet, og i samarbejde med NT sætter vi nu 

turbo på udrulningen i Nordjylland. Vi arbejder ikke kun i landsbyer, men også på ud-

dannelsesinstitutioner og virksomheder, da vi mener at alle skal bidrage til at løse 

både mobilitetsproblemet men også klimaproblemet. Vi har som sagt skræddersyet 

kampagner til lokalområderne, men også til uddannelsesinstitutioner og virksomheder 

kommer vi med en færdig kampagne, således at alle bliver i stand til at implementerer 

og fastholde NaboGO.  

  

Jeg håber at du og jeres mobilitetsgruppe har tid og lyst til at mødes og høre hvad det 

er vi har at tilbyde.” 

 

Referat, beslutninger og opfølgning 

Lena: Holstebro Kommune er sammen med sammen med 8 midt og vestjyske kommuner 

ved at lave en plan for sammenhængende kollektiv trafik mellem de 8 kommuner med 

henblik på iværksættelse ved køreplanskiftet i 2022. Samarbejdskommunerne er Lemvig, 

Struer, Skive, Viborg, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande. Der er af-

sat puljer til forsøg. Lena sidder med i to arbejdsgrupper: En gruppe vedr. ungdomsud-

dannelser og en gruppe vedr. mobilitet på forskellige platforme. Grupperne mødes ca. en 

gang om måneden. 

 

Vesterhavsklyngens mobilitetsgruppe ser gerne, at Vesterhavsklyngens geografiske om-

råde kan blive et testområde for et evt. forsøg med kombinationer af traditionel kollektiv 

trafik og samkørsels-løsninger. Mobilitetsgruppen vil derfor foreslå Vesterhavsklyngens 

bestyrelse, at Vesterhavsklyngen - i det mindste indtil videre – ikke indgår aftaler med 

hverken NaboGo eller Commute, men stiller sig til rådighed som evt. testområde. Om 

klyngen kan blive et testområde skal dog først drøftes og besluttes i kommunesamarbej-

det. 

NaboGo og Commute har naturligvis krav på et svar fra Vesterhavsklyngen om et evt. 

samarbejde og det foreslås, at bestyrelsen kan skrive følgende svar til hver af de to sam-

kørselsudbydere: 

3.  NaboGo 

https://www.youtube.com/watch?v=iCfo0tQeGAU&t=24s
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 ”Vesterhavsklyngen har ad flere omgange drøftet mulighederne for at indgå et samar-

bejde med jer om samkørsel i Vesterhavsklyngens område. Vi vil gerne takke jer for 

jeres interesse i at indgå i et samarbejde med os. Vi har dog besluttet ikke at indgå i 

et samarbejde med jer - i det mindste lige nu – da vi i stedet ønsker at indgå i et tæt-

tere samarbejde med Holstebro Kommune, der arbejder sammen med syv andre midt- 

og vestjyske kommuner om mobilitet yderområderne.” 

 

 

4.  Opfølgning på møde med Commute 
Der var et bilag til dette punkt. 

 

Den 8.9.2020 deltog to repræsentanter for Commute i bestyrelsesmødet. De kan tilbyde 

kunden (Vesterhavsklyngen), et tilpasset produkt, så Klyngens beboere bliver tilknyttet 

en lukket gruppe. I en mail fra Henrik Jespersen, Commute den 9.9.2020 videresendt til 

Vesterhavsklyngens bestyrelse den 19.9. står der følgende: 

 

”Fase 1. ”Commute med Vesterhavsklyngen” - gøres gratis for borgere i de 5 lands-

byer.  

 

Omkostningen betales af Vesterhavsklyngen og skal nærmere aftales, evt. som en 

trappemodel.  

 

 Integration til hjemmeside foretages af Vesterhavsklyngen i samarbejde med os 

 Vi leverer diverse materiale til markedsføring inkl. pressemeddelelse 

 Vi leverer en video til hjemmesiden, der beskriver anvendelsen af produktet 

 Vi er indstillet på at lave en session, hvor vi kommer i dybden med produktet for 

relevante deltagere. Dette for at imødegå specielt brugen for ældre borgere.  

 Fase 2. Borgerne skal selv betale for abonnementet. I den forbindelse kan vi lave 

et specialtilbud til borgere i Vesterhavsklyngen.  

 

For en god ordensskyld skal jeg anføre, at vi anbefaler at lave et en lukket gruppe 

for Vesterhavsklyngen. Er der et ønske om, at åbne gruppen op for omverdenen, kan 

vi naturligvis også imødegå et sådan ønske, også på et senere tidspunkt.” 

 

Referat, beslutninger og opfølgning 

Se punkt 3. 

 

 

5.  Nye tiltag i mobilitetsgruppen 
Drøftelse af evt. nye tiltag. 

 

Referat, beslutninger og opfølgning 

Der arbejdes ikke med nye tiltag lige nu. 

 

 

 

 

 

6.  Evt.  


