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Indledning 

Vi vil her give vores vision på, hvordan man kan opføre et trafik knudepunkt 

ved hhv. Måbjerg og Morre. Det er delt op i forskellige steps. Vi har haft en 

del foredragsholdere fra kommuner og erhvervslivet inde og fortælle omkring 

dette projekt. Selve motorvejen forventes klar 2017 og helt færdig i 2018. 

Hvem er vi?  

Vi er 8 elever på Disponent uddannelse med forskellige baggrunde inden for 

lager og transport.  

 

Succeskriterier 

 Nyttigt og innovativt-grønt og bæredygtigt miljø. 

 God plads til at parkere både person & lastbil. 

 God støjafskærmning fra vejen. 

 Pæne toilet-og badefaciliteter. 

 Tryg belysning. 

 Ordentlige rastepladser er også en sikkerhedsforanstaltning. 

 Opførelse af bioethanol fabrikken 
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 Analyser 

 

 

Vi har kontaktet teknisk forvaltning i Holstebro Kommune og fået 
ovenstående trafiktællinger, som viser, at de tre største indfaldsveje er 
Struervej, Herningvej og Vembvej.  
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Hvordan er vejene 

belastede?   

 

Vi har her brugt google maps trafik info, der viser, hvordan vejene er 

belastede. Man kan sætte dag og tidspunkt på og se, hvor der er stor 

belastning. Det der lige springer i øjnene her er, at en hverdag mellem kl. 

1500 og 1600 er Struervej meget trafikeret på vej ind i byen. Rød farve er de 

hårdt belastede veje. 
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Prognose                                                                 

 

Her er der lavet en prognose i år 2020 hvor de sorte tal er uden motorvej og 
de røde tal med motorvej, men med den stigning af trafik der er i øjeblikket 
holder den ikke. Et forsigtigt gæt og i takt med at Midt og Vestjylland vil være 
mere selv transporterende vil den her prognose nok være en realitet 
allerede i år 2017   
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Trafik på motorvejenes rastepladser

 

Langs motorvejene i Danmark er der med ca. 25 kilometers afstand placeret 
en række serviceanlæg og Info-Terier. Anlæggene har årligt 25-30 mio. 
besøgende. 

Serviceanlæg og Info-Terier er alle bemandet og udstyret med minimarked, 
restaurant/cafeteria, toiletter, telefon, telefax og trafikinformation.  

Et serviceanlæg er endvidere udstyret med benzin- og dieselanlæg. 

I 1999 var der i alt 22 serviceanlæg og 19 Info-Terier langs de danske 
motorveje. 

Vejdirektoratet tæller løbende, hvor mange der besøger rastepladserne, og 
på figuren kan du se hovedresultater af tællingerne. 
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Pendler 

 

Ser man på udviklingen af pendlere i vores landsdel er denne stigende. 
Derfor mener vi, at der er grundlag for en pendler plads ved motorvejens 
begyndelse. 

Motorkøretøjsbestand 

 

Ser man på bestanden af motorkøretøjer i Danmark er det stort set kun 
personbiler, der stiger i antal. 
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Fem gange så mange personbiler som i 1961 

Der kørte fem gange så mange personbiler rundt på de danske veje ved 
årsskiftet 2014 - 2015 som i 1961 - 62. Bestanden af personbiler er vokset fra 
470.000 i 1961 til 2.330.000 i dag. Siden begyndelsen af 2011 er bestanden 
af personbiler steget med 8 pct. Der er blevet 37 pct. flere dieselbiler og 1 pct. 
færre benzinbiler. Dieselbilerne udgør nu 29 pct. af bestanden eller 687.000, 
mens der er 1.640.000 benzinbiler eller 70 pct. Antallet af elbiler udgør 2.919. 
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Stort fald i de danske lastbilers andel af 

transporten 

Udenlandske lastbilers andel af transporten mellem Danmark og udlandet er 
øget markant det seneste 10 år og har siden 2006 været større end den 
danske. 

Hele 84 pct. af transportarbejdet ved kørsel med lastbil mellem Danmark og 
udlandet er kørt med biler, som var indregistreret i udlandet. 

Transportarbejde vil sige antal kørte km ganget med vægten af godset. 

På grundlag af disse tal ser vi behovet for gode faciliteter til 
chauffører/lastbiler ved Holstebro motorvejen. 
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EU midler og fonde – er det en mulighed 

Vi har undersøgt muligheden for at søge EU om midler til projektet og fundet 

nedenstående info, som der evt. kan arbejdes videre med. 

EU definerer at: ”et projekt er en planlagt og organiseret aktivitet, som har til 

formål at håndtere en opgave eller et problem på en sådan måde, at der 

opnås forandring”. ”Et projekt er en planlagt og organiseret aktivitet, som har 

til formål at håndtere en opgave eller et problem på en sådan måde, at der 

opnås forandring”. 

Der gives ikke penge til anlæg og investeringer Der findes dog undtagelser, 

når investeringer kan betragtes som ”transnationale”. De fleste af disse 

undtagelser findes på transport- og energiområdet, det vil sige projekter, der 

omhandler en del af det trans-europæiske netværk, som EU har fast lagt for 

de to områder. Hvor kan der søges hjælp til at søge om EU midler? 

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder 
med aktører fra hele Region Midtjylland. 

Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. 

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland 
størst muligt udbytte af EU. 

Vi har kontaktet kontoret og fået følgende svar tilbage fra Birgitte Karnøe 
Frederiksen: 

“Jeg har fået til opgave at besvare jeres mail. Jeg sidder normalt med 
energi og transport, så derfor… 

I har naturligvis et meget spændende projekt, men jeg er lidt usikker på, 
hvad I spørger om. 

Der er ikke penge til analyser, der ikke er knyttet op på et konkret 
udviklingsprojekt. Men hvis I spørger til, om man kan søge penge til 
selve etableringen af trafikknudepunktet, så kan jeg ikke afvise det. Men 
det er under bestemte forudsætninger – måske også forudsætninger, 
som ikke lige passer jer. 
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På denne side kan I læse lidt om, hvad EU-projekter er: 
http://www.centraldenmark.eu/hvad-er-et-eu-projekt. Som I kan se, så 
skal der meget ofte være flere parter med fra flere lande til at udvikle 
konceptet. Dvs. at man skal finde nogen i andre lande, som gerne vil det 
samme, og så skal man gå sammen om det. Det kunne fx være, at der 
var nogle i Tyskland eller Spanien eller… som gerne vil undersøge, 
hvordan man bedst laver sådanne trafikknudepunkter. 

Hvis man skal finde penge, skal man så finde de tilskudsprogrammer, 
som er bedst egnet. Og der er ganske mange ’EU-kasser’. Vi har en 
oversigt på denne side http://www.centraldenmark.eu/eu-tilskud/, og 
muligvis kunne man kigge på de ’kasser’ der hedder Interreg, og hvor 
man skal gå sammen med partnere fra fx de skandinaviske lande eller 
lande omkring Nordsøen. 

Jeg vil foreslå, at I kigger på det, jeg har sendt. Hvis I vil gå videre med 
opgaven, kan vi tage en snak i telefonen. Jeg er på kontoret de 
kommende dage”. 

Bedste hilsner -  

Birgitte 

Med venlig hilsen 
Birgitte K. Frederiksen 
EU-specialrådgiver 
 

Tlf: +32 2 230 87 32 
Mob: +32 470 911 029 
Email: bkf@centraldenmark.eu 
www.centraldenmark.eu 
 

Ud fra ovenstående svar må det være oplagt at indhente flere oplysninger gennem vores kontakt person i 

Bruxelles. 

 

Ansøgning ved Fonde 

Junglen af fonde er stor og her er vores anbefaling at kontakte en konsulent, 
da der findes over 2000 fonde i Danmark. 

Der er blandt andet mulighed for at bruge firmaet http://www.fundraiseren.dk/ 
. 

http://www.centraldenmark.eu/hvad-er-et-eu-projekt
http://www.centraldenmark.eu/hvad-er-et-eu-projekt
http://www.centraldenmark.eu/eu-tilskud/
http://www.centraldenmark.eu/
http://www.fundraiseren.dk/
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Ansøgning gennem Crowdfunding 

Crowdfunding er en ny form for fundraising, hvor man ved hjælp af sit 
netværk rejser penge til sine projekter og gode idéer. 

I stedet for at lade kommunale puljer eller banker bestemme, om ens projekt 
skal blive til noget, præsenterer man sin idé på en crowdfunding platform 
lader det være op til investorer og andre interesserede, om projektet skal 
blive en succes. 

Crowdfunding kan oversættes til netværksfinansiering, og den er et alternativ 
eller supplement til den mere formelle og traditionelle fundraising.  

I 2013 blev der samlet mere end $5 milliarder ind på denne måde. 
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Design 

 

Tanken er, at rastepladsen skal være brugervenlig for alle. 

 
 

 

Vi har indrettet pladsen med tømningsplads for busser og auto 
campere,  
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Spejlindstillings bane 
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Af isnings platform.  
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Bad og udekøkken 

Vi har alle set de udenlandske chauffører, der holder på Nybo Bakke og på 
indfaldsvejene til Holstebro, i weekenderne. Her har de, hverken adgang til 
vand eller toilet faciliteter. Derfor vil vi opføre et hus med bad, toilet og 
udekøkken, samt en overdækket pavillon, hvor chaufførerne kan spise 
sammen. 

 

 
Vi har set på flere forslag til toiletbygninger. I bla. Berlin har de opsat 
selvrengørende toiletbygninger i rustfrit stål. Både toilet og gulv bliver rengjort 
efter hvert besøg. 
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Parkeringspladsen til Chaufførerne vender væk fra vejen, så der er ro, når de 
skal sove. 

Til og frakørsels forholdene fra p-pladsen er lavet sådan, at det slider så lidt 
på biler og veje som muligt. 

 

 

 

Hastighed 

På hele området er fartbegrænsningen på max. 30 km/t. 
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Gangsti:              

Sikkerhedsmæssigt tænker vi at hæve gangstierne, så det bliver mere 
naturligt at gå der, i stedet for på vejen og selvfølgelig kommer der 
fodgængerfelt over vejen. 

 

Adskillelse af trafikken: 

Vi har holdt bil og lastbil trafikken adskilt for at fremme sikkerheden og vi har 
derfor valgt, at den tunge trafik skal dreje højre ud når de forlader en bås, da 
de så har det bedste udsyn for den kørende trafik. Vi har valgt en viadukt 
under gennemfartsvejen sådan, at chaufførerne kan komme sikkert over på 
en evt. tankstation/cafeteria hver gang. 
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På tanken er der selvfølgelig alle former for 

brændstof 
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Lygtepæle 

Hele området skal være oplyst efter mørkets frembrud. Vores forslag til 
belysning er drevet af solceller og der er solceller på taget af alle bygninger, 
for at kunne spare på strømmen.  

 
Vi har set på flere løsninger og har fundet et favorit, som oven i købet bliver 
produceret i Vinderup.  

TOUCHÈ – Ny designet solcellemast fra Alfred Priess A/S lyser op, der hvor 
kablerne ikke rækker 

I samarbejde med arkitekt MAA Bjarne Schläger har Alfred Priess A/S 
udviklet et epokegørende produkt - Danmarks første arkitekttegnede 
solcellemast – TOUCHÈ. 

TOUCHÈ er et CO2 neutralt produkt, der udelukkende kører på solenergi – 
dermed en ”PLUG AND PLAY”, der ikke kræver yderligere installation i form 
af kabler. 

Den er udviklet specielt til brug på skandinaviske breddegrader, hvor solen i 
vinterperioden er begrænset. Dette betyder flere solceller med maksimal 
virkningsgrad, placeret vertikalt, så det passer til solens vandring rundt om 
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masten. Med denne konstruktion er masten også ideel til resten af Europa, 
hvor der er langt flere solskinstimer. 

Masten er endvidere udført i genanvendeligt materialer som aluminium og 
polycarbonat, hvilket gør den til en komplet miljøvenlig og GRØN mast; 
”Lightup the world with a clear conscience”. Masten er fleksibel og kan 
dermed tilpasses markedets forskellige LED armaturer 
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Kollektiv transport  

 

Er Holstebro en by der tænker på grøn energi og miljø? 
Vi har alle hørt om Holstebro, som en af de 5 danske byer, der har 
etableret et Brint tankanlæg og at Holstebro kommune bruger Brint biler i den 
daglige drift. Bybusserne køre på biogas og er co2 neutrale. Biogasen er 
lokalt lavet på Måbjerg Energy.  
Det virker som om, at Holstebro er en by med stort fokus på miljø og grøn 
energi. Derfor kom det som en overraskelse, at det ikke var muligt for de 450 
ansatte, der arbejder i NuPark og hele Måbjerg området, at bruge kollektiv 
transport til fra arbejde. Det blev derfor vigtigt for os, at etablere en kollektiv 
forbindelse til området og videre til rastepladsen. Restepladsen byder på 
pendlerplads, motel, cafeteria og langtids pakering af lastbiler.  
Vi anbefaler derfor, at rastepladsen får en bybus forbindelser til Holstebro 
centrum. Efter at have studeret de eksisterende bybus ruter i Holstebro, er vi 
blevet enige om, at anbefale en forlængelse af den eksisterende linje 9. 
 
Vi skal have forbundet Nupark, Måbjerg og rastepladsen med 
Holstebro.   
 
 

Vi foreslår at forlænge linje 9 og udvide køreplanen med flere 
afgange. 
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Linie 9 idag 
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Forslag til ændring 

 
Valget af linje 9, er begrundet med, at den har en meget kort rute på 20 min. 
og køre i det rigtige området. I dag betjener linje 9. Rolf Krake skole, Bilka og 
det nye sundhedshus.  
Vi vil gerne forlænge linje 9, så den efter Bilka fortsætter ud af Hjermvej, forbi 
Arla og Unibake helt ud til Måbjerg industri, Energivej, Nu park og 
rastepladsen, derefter på den ordinære rute tilbage til centrum via Ringvejen, 
Nørrebrogade og Struervej.  
Det forlænger køretiden hele vejen rundt med 20 min. Den samlet køretid 
bliver nu på 40 min.  
Vi vil med den nye ruteføring kunne køre folk til og fra arbejde på Arla, 
Unibake, Måbjerg Bioenergy, Måbjerg Bioethanol, Måbjergværket, Nomi, Nu 
park og rastepladsen. Vi har valgt, at den første afgang starter kl. 06:25, fordi 
de første 3 regionale rutebiler ankommer kl. 06:20, første tog ankommer 
07:15.  
Med afgang kl 06:25 fra Rutebilstationen, er der ankomst i Måbjerg kl. 06:45. 
Det gør det muligt, at møde på arbejde kl 07:00. Vi har vist den nye rute 
føring på skitsen og et forslag til en ny køreplan. 
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Økonomi 

Den nuværende køreplan er 41 timers driftstid pr uge. (uden chauffør pauser 
og til og fra kørselstid). 
 

Den nye køreplan er på 87 timers driftstid pr uge. (uden chauffør pauser og til 

og fra kørselstid). 

Drifts udvidelsen er meget tæt på, at være en fuldtidsstilling, men der er 

måske muligheder for, at løse opgaven ved hjælp af de andre bybus linjer i 

byen.  
 

 

 

Linje 9 ny plan 
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Linje 9 nye plan 

 

Linje 9 nye plan lørdag 
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 Arla 
 Unibake 
 Måbjerg Bioenergi 
 Måbjerg Bioethanol 
 Måbjergværket 
 Nomi 
 Nupark 

 

Step 3. 

Vi forestiller os en udvikling over måske 10 år, hvor tankstationen er fuldt 
udbygget og hvor der er kommet andre firmaer til. På det tidspunkt, vil det 
være oplagt at forestille sig, at den kollektive transports operatør der udfører 
bybus opgaven, er flyttet til området ved rastepladsen og har etableret et 
garageanlæg der. 
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Vaskehal 

Efter et besøg hos Vestjysk Lastvognsservice i Skjern og en snak med 
Michael om evt. at placere en vaskehal til busser og lastbiler på pladsen, er 
det da oplagt at der skal laves en vaskehal på pladsen med de trafiktal der 
forventes. 

 

 

• Tætteste nuværende vaskehal til busser og lastbiler er i Struer, og 
den skulle efter sigende være af ældre dato og ikke fungere alt for 
godt. 
 

• Vaskehallen i Skjern har over en 8 ugers periode (21-28) i snit 
vasket 12 køretøjer i døgnet. 
 

• Trafiktallene ved vaskehallen i Skjern er ca. 9.000 køretøjer i døgnet, 
mens prognosen for trafiktallene omkring Maabjerg siger ca. 25.000 i 
døgnet. 

Under snakken med Michael vendte vi også muligheden for etableringen af et 
lastvognsværksted på pladsen, men det troede Michael ikke rigtigt på var en 
mulighed i fase 1, da der allerede i dag ligger flere autoriserede værksteder 
tæt på Maabjerg og det er en kæmpe investering at bygge et nyt værksted 
”bare” for at flytte værkstedet, men den dag hvor en af de integrerede 
værksteder i byen skal bygge nyt, vil det da være et oplagt sted at bygge nye 
faciliteter. 
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Tankstation 

Vi har haft fat i en del olieselskaber og de har alle mere eller mindre sagt:  
“Kom tilbage når I har noget mere konkret”, 
men alle har syntes, at det lød som et spændende projekt. 
Men det vi har kunnet finde ud af er, at man som oftest bruger 2 metoder, når 
man starter en tankstation. 
 
1: Olieselskabet laver mere eller mindre det hele og forpagter stedet ud. 
2: Privat byggeri og derefter laver en leverings aftale med et selskab. 
Vi har tænkt lavprisselskab idet vi er i Vestjylland. Og vi har jo et vis rygte at 
leve op til. 

  

Vi har arbejdet ud fra disse nøgletal:  

Ved sidste optælling kørte der ca. 14.600 køretøjer i døgnet på Struervej ud 
for Måbjerg Kirke. Dette er målt syd for rundkørslen, hvor tankstationen vil 
komme til at ligge lige nordøst for, helt op af rundkørslen. 

De fremtidige prognoser vi har kunnet finde frem siger, at i 2020 vil der 
komme ca. 25.000 til at krydse dette punkt. 

Men også, at der er planlagt en Bioethanolfabrik kun 1km derfra og, at de 
tiltænker et træk halm, hver 6. minut døgnet igennem 365 dage om året. 

  

Vi har spurgt olieselskaberne om dette: 

• Kunne I være interesseret i sådan et projekt? 
• Kunne man lave det sådan, at man kan bruge multi kort på sådan et 

sted? 
• Hvilke begrænsninger er der i sådan en løsning? 
• Økonomi, hvad koster det ca. at anlægge sådan en multi tank med 

benzin, diesel, gas og brint? 
• Ville der ud fra de nøgletal vi har fundet, være grundlag for, at en 

tankstation er rentable? 
• Hvor stor effekt har placering ifølge jeres erfaring? 
• Hvorfor ser man så få anlæg, hvor det ikke er muligt at komme til med 

store køretøjer?  
• Er der ingen økonomi i dem? 
• Hvilke miljøkrav er det til anlæggelse af sådan en tankstation? 
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De fleste af olieselskaberne har dog ikke været så glade for at svare på 
ovenstående spørgsmål på nuværende tidspunkt. 

 

Truck Rasteplads 

Pt er det sådan, at lastbilerne holder ude på Nybobakke, hvor der ikke er 
tankanlæg eller toilet faciliteter. Byen er ikke venligt stemt over for dette. 

Ved at lave en plads til dem og i samarbejde med virksomhederne i byen 
henvise til dette sted, hvor vi kan samle dem og, hvor de har de ting, de skal 
bruge. Vil vi forsøge at vende noget negativ til noget positivt. 

Vi har også kigget lidt på en aflåst plads til langtidsparkering af trucks og 
trailer, mod et symbolsk beløb, og om, hvorvidt der var noget til hindring for, 
at farlig gods skulle kunne parkere sådanne steder. Ud fra, hvad vi kunne 
finde ud af, afhænger det helt af, hvilke type gods der transporters, så derfor 
må vi som udgangspunkt sige, at de også ville kunne benytte pladsen. 
 

Vi tænker, at denne motorvej vil trække en del tung trafik væk fra Skive i det, 
at meget af den tunge trafik i dag tager den vej over, da det er et mareridt at 
komme rundt om Holstebro, og det er pt hurtigere at køre via Skive mod 
Herning, når man køre fra Thisted eller Hanstholm.  
 

Vartegn 

Alfreds Christensens springvand 

Springvandet blev opført på Herningvej i 1968 af Alfred Christensen, og har 
indtil for et par år siden været noget man lige smuttede forbi Herningvej for at 
se inden man kørte ud af byen, især ved juletid med det flotte juletræer der 
var sat i vandet. 

Anlægsprisen var i 1968 ca. 650,000 kr, og vi har kunne finde frem til at 
Holstebro kommune har på et tidspunkt fundet frem til at det vil koste ca. 
4.000.000kr at renovere, og at en ny etablering vil koste ca. 5.000.000 kr. Vi 
har ikke kunnet finde noget information om hvad driftsomkostningerne er for 
sådan et springvand. 

Ud fra disse informationer vil vi foreslå at man laver en ny og moderne 
udgave af det gamle springvand, bibeholder udformningen men laver det til 
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Danmarks først nul energi springvand, ved at lade den køre på solenergi og 
man trækker overflade vand til en tank som springvandet kan trække fra. 

Anlægningen af pladsen 

Vi har kunnet finde frem til at man skal bruge ca 25cm stabil grus + 10 cm 
GAB II (asfalt) + 6 cm SMA (overflade belægning) og det bliver ca 30-
35.000m2. 

Vi har kigget en del på NCC´s hjemmeside og ser ud til at de har et godt 
samarbejde med nogle anlægsgartner og man kunne der ud fra bringe dem 
ind i en samlet læsning. 

Vi har fundet nogle listepriser for GAB II og SMA, men de priser er per ton, og 
da jeg ikke kender vægtfylden kan jeg ikke sige en pris. 
 

Interessenter 

• Holstebro Kommune 

• Vejdirektoratet 

• Olieselskaberne 

• Lokale virksomheder 

• Motel og cafeteria 
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Ny lokation af rasteplads Morre/Tvis Syd 

- En alternativ løsning  

Da vi i gruppen også prøvede at kigge andre muligheder igennem, for 
beliggenheden af sådan et anlæg, blev vi opmærksom på (via analyser og 
trafiktal), at en lokation ved Tvis sagtens kunne have en interesse for en mere 
passende beliggenhed. 

Der er tale om afkørsel 20 ved Tvis/Morre. 

Hvad der ligger til grund for denne mulighed, er at vi ser det som et mere 
oplagt sted for anretning af en Motorvejsrasteplads/Transportcenter.  

Mange udenlandske chauffører vil benytte sig af den afkørsel, da deres GPS 
system vil pege dem i den retning, for at komme ind i Holstebro by, samtidig 
vil de lastvogne som skal mod vest, også vil dreje fra der. 

Vi vurderer færdslen mellem Holstebro og Herning til at være alt afgørende. 
Der kører tung og svær trafik på strækningen mellem de to byer på 
nuværende tidspunkt, og mange pendler mellem de to byer. 

Holstebro fungerer samtidig som en knudepunkt til Ringkøbing, 
Struer/Thisted, og Viborg. 

Det handler ligeså meget om, at lave en god forretning ud af rastepladsen. I 
og med at den er synlig fra motorvejen, bemærkes den visuelt, og lastvogne 
vil søge tilbage dertil efter aflæsning i Holstebro by. Både for transport sydfra 
– via Herning, og den er nem og hurtig at komme til hvis det drejer som om 
transport Nordfra – via Viborg(Aalborg-Frederikshavn). 

Vi har i gruppen lagt mærke til at en del udenlandsk tung trafik, kommer til 
byen via Herning og Viborg, dog med det meste fra Herning, og derfor kan 
det være oplagt, at etablere trafik knudepunktet ved Tvis.  

Beliggenheden er samtidig en god service for trafikanter til, at få tanket op, 
gjort et mindre indkøb af diverse, til den kommende køretur sydpå.  

Beliggenheden gør også, at kommunen kan vokse og Tvis by vil blive mere 
attraktivt som erhvervsby. Dette vil øge tilflytter tallet og skabe tilvækst i en 
markant grad. 

Holstebro Kommune vil vokse, og skabe arbejdspladser! 
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Swot analyser på Måbjerg og Morre 

 

 

Måbjerg 

 

 

 

 

 

 

Styrker.

- Største trafikale indfaldsvej.

- Tæt på Holstebro.

- Mulighed for kollektiv trafik.

- "En del" af NU Park.

- Første / sidste stop ved motorvejen.

- Trafikknudepunkt for Nord / Vest.

- Vækst og udvikling for Nord / Vest.

Svagheder.

- Til / fra kørselsforhold.

- Sydgående trafik drejer fra ved Tvis.

Muligheder.

- Biogasanlæg.

- Køretekninsk anlæg.

- Bybus garageanlæg.

- Supermarked.

- Værksted.

- Dækcenter.

- Mervækst omkring Holstebro.

Trusler.

- Vandfølsomt område.

- Sydgående trafik drejer ved Tvis.

- Brændstof krig.

- Bilister/chauffører tager ikke ejerskab af knudepunkt.

Swot.
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Morre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Styrker.

- Fanger al nordgående trafik.

- Gode udvidelses muligheder.

- Ikke vandfølsomt område.

- Bedre til / fra kørsels forhold.

- Samkørselsplads Gødstrup.

- Tættere på Herning (Motelgæster).

Svagheder.

- Ikke integreret i Holstebro.

- Længere transporttid til / fra Holstebro for  
eksportchaufføre.

Muligheder.

- Stigende antal biler.

- Erhvervs  og befolknings demografi for Tvis og 
Aulum.

Trusler.

- Herning Kommune.

Swot.
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Kilder                 

www.centraldenmark.eu 

www.vejdirektoratet.dk 

www.fundraiseren.dk 

Tommy Rise, Logistikchef ID Holstebro 

Carsten Filsø, Holstebro Byråd 

Kenneth Mikkelsen, Ikast/Herning Erhvervsråd 

Søren Hemdorff, Afdelingschef Planlægning, Holstebro Kommune  

Jeanette Jørgensen, Teknisk forvaltning, Holstebro Kommune 

Midt trafik køreplan 

Danmarksstastik.dk 
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