
Møde med Vesterhavsklyngen 07-04-2022 

 

Deltagere: 

Jane, Staby 

Frank, Staby 

Niels Ladegård, Vester Husby 

Ivan Nielsen, Vesterhavsklyngen 

Lena Husted, Holstebro Kommune 

Annette Vognbjerg, Holstebro Kommune 

Jeanette Neergaard Harthin, Holstebro Kommune 

Camilla Lønne Nielsen, Holstebro Kommune 

 

Dagsorden 

1. Trafikregulerende foranstaltninger. Der bliver kørt for hurtigt gennem Staby, Madum, 

Husby på Klitvejen og Thorsminde 

• Forslag til hastighedsdæmpende tiltag? 

o De primære hovedveje oplever stærk hastighed fra Ulfborg til Husby 

samt kyststrækningen. Der opleves også høj fart på de mindre veje.  

o AV fortæller om problematikken mellem nedsat hastighed og 

fremkommelighed. Det handler ikke om, at de ikke må køre der, men 

at de skal sætte farten ned.  

o STABY 

▪ Det er mest personbiler, der kører hurtigst 

▪ Dialoggruppen vil gerne have ændret C 55 længere ud, og hvis 

muligt byskiltet. HK vil tage dialogen med politiet. 

▪ Staby: Bilister indser ikke C 55 før halvvejs i Staby. Gruppen 

nævner, at skiltene ikke er så store, og om de evt. kan ændres. 

De spørger også om, hvorvidt der er mulighed for 

vejafmærkning. 

▪ Hastigheden er også høj om aftenen/natten, specielt lastbilerne 

▪ Bump: Holstebro Kommune vil ikke på nuværende tidspunkt 

etablere bump, da vejen skal graves op grundet 

kloakseparering. I stedet vil dette tages op, når vejarbejdet 

sættes i gang, når der er mere overblik over processen 

▪ Ønske om at flytte busstoppestedet i Staby og få det 

opgraderet. Det nuværende er ikke behageligt at stå og vente 

ved. Gruppen får at vide, at det ikke er muligt at flytte 

stoppestedet ind til Sognegården, da det ikke er et officielt 

vejareal. Holstebro Kommune vil gå i dialog med vognmanden.  

o Nye tællinger på Klitvej  

o THORSMINDE: Holstebro Kommune er allerede i dialog med 

borgergruppe i Thorsminde omkring hastighedsdæmpning.  

o HUSBY: Bumpene virker til at have god effekt på lastbiler. Der er høj 

hastighed generelt om aftenen. Det er ikke turisterne, der kører 

hurtigt, og en grund kan være, at de har ”travlt” med at kigge rundt i 

byen, mens de kører. Rideskolen oplever lav hastighed, når de rider.  



o Krydset Stabyvej/Klitvej er meget godt, der er fin fremkommelighed 

og gode oversigtsforhold 

o Gruppen nævner, at de mener, at politiets indblanding vil hjælpe på 

hastigheden 

o MADUM: Tung trafik, og der er intet fortov. Ny tælling ønskes ved den 

tættere bebyggelse.  

 

Punkt 2 

• Det er svært som borger at komme fra Tim til Ringkøbing grundet tider, der 

ikke passer, når man skifter fra tog til bus eller omvendt, og det kan være 

svært at komme til Staby. De lokale ruter er langt hen ad vejen planlagt til at 

servicere elever, der skal til og fra skole indenfor Holstebro Kommune, og 

selvfølgelig også andre, men eleverne er vor største kundegruppe. Hvis man 

har ønsker til ændringer af dette, skal dette foregå via planlægningen. 

Midttrafik prøver at koordinere bus- og togtider, så de passer så godt 

sammen som muligt. Klyngen melder om, at det kan være svært at afdække 

behovet for, hvem og hvor mange, der har brug for at få ruterne ændret.  

• GØDSTRUP: Turen fra Staby til Gødstrup fungerer fint, men alternativer med 

flextur tager meget lang tid, omkring 2 timer. Holstebro Kommune 

samarbejder med Midttrafik og regionen omkring et nyt system med ens 

takster og PlusTurs-konceptet forventes udrullet i alle kommuner. Der er 

efterspørgsel på at få Husby og Vedersø Klit med i Flexbussen, men gruppen 

ved ikke, hvor mange, der har brug for det. Et alternativ er at få Flextur med 

i rute 270.  

• SAMKØRSELSSAPP: Midttrafik kan ikke lave en fælles app grundet lovgivning. 

Ellers eksisterer der allerede flere forskellige samkørselsapps. Det er ikke 

muligt på nuværende tidspunkt at mobilisere den slags app i kommunen.  


