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Der har været skrevet meget om de infrastrukturmæssige vejforhold i Nordvestjylland. 

For nogen tid siden, var der i forbindelse med finansloven sået tvivl om motorvejen mellem Her-

ning og Holstebro. Her var Holstebros borgmester hurtig ude med kritik og beklagelser på borger-

nes vegne vedr. den hermed forringede mulighed for at komme hurtigt til det kommende sygehus i 

Gødstrup. 

Fra Holstebro til Gødstrup er der 32,5 km, hvor det meste er en udmærket motortrafikvej, med di-

rekte indkørsel til Gødstrup. 

Fra Skive til Gødstrup er der 60,5 km på en almindelig landevej, hvor der er to uheldige og tidskræ-

vende strækninger. Den ene er krydset ved Hagebro og turen gennem Haderup. Den anden er turen 

fra Sunds gennem den store rundkørsel i Herning og videre på tværs af Hernings industrikvarter for 

at komme over til Gødstrup. En langvarig og besværlig vej. 

Mon ikke Skive og oplands borgere har mere brug for en investering i en bedre vejforbindelse end 

Holstebros ditto. 

Efter planen skal Skive og opland fortsat benytte sygehuset i Viborg, men når supersygehuset i 

Gødstrup engang står færdigt, tror jeg ikke der også bliver råd til et sygehus i Viborg. Det vil efter 

al sandsynlighed gå ligesom det gik med Skives og andre mindre sygehuse, dengang man udbygge-

de Viborg Sygehus, nu bare på et højere plan.  

Det er derfor en nødvendighed, at der laves en ordentlig vejforbindelse rute 34 mod Herning og 

videre rute 26 mod Hanstholm, således at borgerne herfra også har mulighed for at komme til Gød-

strup inden for en rimelig tid. 

Med en 6,3 km lang omfartsvej ved Haderup og en ny 11 km vejforbindelse fra rundkørslen i Sim-

melkær til det store motortrafikvejskryds nord for Tjørring, vil afstanden fra Skive til Gødstrup 

kunne afkortes med 7 km, ligesom det tidsmæssigt vil blive meget hurtigere, fordi strækningen vil 

blive landevej/motortrafikvej hele vejen uden afbrydelser.  Dette vil ikke kun være en fordel af hen-

syn til forbindelsen til supersygehuset, men også give en ny indfaldsvej til Herning ad den gamle 

Holstebrovej, og en mere direkte adgang til motorvejen sydpå. 

Ved Skive skal der laves en ordentlig omfartsvej uden om Skive, så rute 34 og 26 forbindes uden 

afbrydelser. 

Kort over de påtænkte vejforløb kan ses på www.daninet.dk/motorvej. 
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