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Genåbning af Tvis som standsningssted i forbindelse med åbning af 
Gødstrup Station.

Holstebro Kommune retter med dette brev henvendelse til Transportudvalget, 
idet kommunen sammen med støtteforeningen til genetablering af Tvis trin-
bræt anmoder om foretræde for udvalget.

Anmodningen begrundes i, at støtteforeningen og kommunen gerne vil gøre 
opmærksom på hvilken betydning genåbning af Tvis station vil have dels for 
udviklingen i lokalsamfundet Tvis, og dels for Holstebro by.

Tvis er et mindre byområde syd for Holstebro, hvor der tidligere har været 
station og som i dag fungerer som krydsningsstation og togfølgestation. Om-
rådet har endvidere op mod 700 lokale arbejdspladser og må betegnes som 
et vækstområde.
Både støtteforeningen og Holstebro Kommune har en stor interesse i at un-
derstøtte den positive udvikling der er i Tvis både af hensyn til fastholdelse af 
arbejdspladser og af hensyn til bosætning i området.

Til understøttelse af ønsket om genetablering af Tvis trinbræt har støttefor-
eningen og Holstebro Kommune i samarbejde fået udarbejdet en rapport 
”genåbning af Tvis station som standsningssted” og et teknisk notat ”Mulig-
heder for genåbning af Tvis som standsningssted i forbindelse med åbning af 
Gødstrup Station”. Begge delt synliggør at det vil være en fordel for udviklin-
gen i lokalsamfundet Tvis og at det teknisk ligeledes er muligt.

For at understøtte ovennævnte har Holstebro Byråd afsat 2,5 mio. kr. på bud-
gettet fordelt i 2015 og 2016 til de kommunale anlæg en genåbning af Tvis 
station måtte medføre.

Under henvisning til ovennævnte, skal støtteforeningen til genetablering af 
Tvis trinbræt og Holstebro Kommune anmoder om foretræde for udvalget, for 
en nærmere fremlæggelse af forslaget.

Med venlig hilsen

H.C. Østerby Lars Møller
Borgmester Kommunaldirektør
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