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SYSTEMATISK UDPEGNING OG UDBEDRING
AF SORTE PLETTER 
 
HVER ULYKKE ER ÉN FOR MEGET
 
STRATEGIER OG INDSATSER – ANBEFALINGER TIL 
FORBEDRING AF TRAFIKSIKKERHEDEN
 
FASTE GENSTANDE I VEJSIDEN 
 
Vejmiljøet skal være simpelt og entydigt, klart og forståeligt,
synligt, læsbart og genkendeligt. 
 
Ulykker i kryds er skyld i omkring en tredjedel af alle dræbte og 
alvorligt tilskadekomne. 
 
Trafikanter begår fejl, og derfor skal der arbejdes for, at vejene
og de nære omgivelser indrettes sådan, at konsekvenserne 
ulykken indtræffer – bliver så begrænsede so
muligt. 
 
ETABLERING AF CYKELSTIER LANGS VEJE I
 
Studier har vist, at etablering af vejbelysning forebygger 64 pct. af 
dødsulykkerne i mørke og 28 pct. af alle personskadeulykker i mørke
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BEDRING 

HVER ULYKKE ER ÉN FOR MEGET 

ANBEFALINGER TIL 
FORBEDRING AF TRAFIKSIKKERHEDEN 

Vejmiljøet skal være simpelt og entydigt, klart og forståeligt, 

kryds er skyld i omkring en tredjedel af alle dræbte og 

Trafikanter begår fejl, og derfor skal der arbejdes for, at vejene 
og de nære omgivelser indrettes sådan, at konsekvenserne – når 

bliver så begrænsede som overhovedet 

ETABLERING AF CYKELSTIER LANGS VEJE I ÅBENT LAND 

Studier har vist, at etablering af vejbelysning forebygger 64 pct. af 
dødsulykkerne i mørke og 28 pct. af alle personskadeulykker i mørke 
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   GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG
Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR

Telefon 58 38 08 40 – 
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Svenstrup torsdag den 19. juni
 
Til Slagelse kommune 
Færdselssikkerhedsudvalget,
Afdelingen for Vej- og Park 
og 
Vejingeniør Vibe Gry Nielsen
 
 

Trafiksikkerheden i vort virkeområde.
 
Foranlediget af Slagelse kommunes udvalg for Færdselssikkerhed
”sorte pletter på færdselssikkerhedskortet”
den 11. juni og søndag den 15. 
 
Vi har den 9. marts 2008 fået ny bestyrelse og har haft rigeligt at se til. Derfor har vi ikke kunnet 
gå i dybden. Vi ville gerne have lavet spørgeskemaundersøgelser
”Trækvarteret” og Violvejskvarteret blandt alle beboere (også børn og unge) samt spurgt vore 
medlemmer i andre områder, men det har vi 
 
Vi kender dog vort område nogenlunde og ved også
deltage i den elektroniske undersøgelse 
opfordringer, bemærkninger og kommentarer
tilbagemelding – vi fremsender den i et eksemplar på en vedlagt CD, hvor den findes i 
PDF-format. Vi skal venligst anmode om, at den bliver videregivet til alle involverede 
eventuelt pr. intern e-mail: 

 
Gang- og cykelstierne
til Kruusesmindevej og på Højbjergstien

 
Der er her følgende sikkerhedsmæssige problem
ved Kruusesmindevej og på Højbjergstien
og sider ved begge broer. 
 
Efter mørkets frembrud og i tåget vejr risikerer cyklister
et uheld at køre ud over stien og herved styrte ned ad skrænten og i værste fald havne på 
banelegemet. Det samme gælder ved broen på Højbjergstien. 
scenario rent faktisk er indtrådt).
 
Det er et meget stort antal cyklister
på busholdepladsen klart indikerer.
 
Vi ønsker opsat lys på broerne
begge sider anbringes en hegning, der forhindrer cyk
baneskrænten.  

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG
Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR

 Mobil 30 54 90 59 – E-Mail: poseidel@get2net.dk
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juni 2008. 

Færdselssikkerhedsudvalget, 
 

Vejingeniør Vibe Gry Nielsen 

Trafiksikkerheden i vort virkeområde. 
Slagelse kommunes udvalg for Færdselssikkerheds opfordring til

”sorte pletter på færdselssikkerhedskortet” - har vor forenings trafiksikkerhedsgruppe onsdag 
og søndag den 15. juni 2008 taget en rundtur i hele vort område

2008 fået ny bestyrelse og har haft rigeligt at se til. Derfor har vi ikke kunnet 
e have lavet spørgeskemaundersøgelser i ”Pipkvarteret”, 

”Trækvarteret” og Violvejskvarteret blandt alle beboere (også børn og unge) samt spurgt vore 
, men det har vi ikke kunnet overkomme for tiden. 

nogenlunde og ved også, hvor problemerne kan ligge.
deltage i den elektroniske undersøgelse – sådan er den ikke bygget op. Vi
opfordringer, bemærkninger og kommentarer og forventer – naturligt nok 

msender den i et eksemplar på en vedlagt CD, hvor den findes i 
format. Vi skal venligst anmode om, at den bliver videregivet til alle involverede 

og cykelstierne over banelegemet ved Korsør station fra busholdeplad
og på Højbjergstien. 

Der er her følgende sikkerhedsmæssige problem. Der er ikke belysning på broerne
og på Højbjergstien. Der mangler en barriere ved 

Efter mørkets frembrud og i tåget vejr risikerer cyklister, der kommer fra Kruusesmindevej ved 
et uheld at køre ud over stien og herved styrte ned ad skrænten og i værste fald havne på 

Det samme gælder ved broen på Højbjergstien. (Vi har fået
scenario rent faktisk er indtrådt). 

cyklister, der anvender denne sti og broen –
på busholdepladsen klart indikerer. 

Vi ønsker opsat lys på broerne og stien. Herudover bør der på begge sider af broerne
en hegning, der forhindrer cyklende ved en fejl, at køre ud over 

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG 
Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR 

poseidel@get2net.dk 

������������

s opfordring til, at indberette 
har vor forenings trafiksikkerhedsgruppe onsdag 

taget en rundtur i hele vort område.  

2008 fået ny bestyrelse og har haft rigeligt at se til. Derfor har vi ikke kunnet 
i ”Pipkvarteret”, 

”Trækvarteret” og Violvejskvarteret blandt alle beboere (også børn og unge) samt spurgt vore 
for tiden.  

hvor problemerne kan ligge. Vi kan ikke 
sådan er den ikke bygget op. Vi har følgende 

naturligt nok - at få en 
msender den i et eksemplar på en vedlagt CD, hvor den findes i 

format. Vi skal venligst anmode om, at den bliver videregivet til alle involverede – 

over banelegemet ved Korsør station fra busholdepladsen 

. Der er ikke belysning på broerne og på stien 
. Der mangler en barriere ved skrænten i begge ender 

der kommer fra Kruusesmindevej ved 
et uheld at køre ud over stien og herved styrte ned ad skrænten og i værste fald havne på 

(Vi har fået oplyst, at dette 

– hvilket cykelstativerne 

sider af broerne og i 
lende ved en fejl, at køre ud over 
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Her er par billeder der illustrerer situationen: 
 

 
 
Broen ved stationen set fra Krusesmindevej. 
 

  
 
Her ser vi den ene side af broen – bemærk skrænten. 
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Her ser vi den anden side – her er også en skrænt. 
 

 
 



 

5 

 
 

 
 
I denne ende er problemet ikke så stort. 
 
Vi er på det rene med, at cyklende benytter cykelstien fra Højbjergvej til stationen, men mange 
kører ad stien over broen til Korsør og vice versa. Det er en udmærket sti, men der mangler 
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belysning på stien. Problematikken er nøjagtig den samme som på broen/stien ved stationen. 
Altså lys og rækværk i begge sider. Der er langt ned!
 

 
Her er vi ved broen på Højbjerstien. Her er p
 
 Fartdæmpende foranstaltninger på Stibjergvej og trafiksikkerheden generelt 

på denne strækning.
 
Det er vor opfattelse at, vejen er alt for smal. 
anlagt cykel- og gangsti, da man gennemfør
var ekspropriationer eller en hel anden 
boliger, vil problemerne på denne vejstrækning forstærkes. 
et lille middel til, at øge sikkerheden for kørende, cyklende og gående. Når byggeriet for enden 
af Mælkevejen ved Frølundevej er færdigt

KOMMISSIONEN ANBEFALER 

Der etabler
ANSVARLIGE: 

BAGGRUND: Cykel- og knallert
Andre typer ulykker vil formentligt også blive påvirket. F.eks. får fodgængere

og bilister får en udvidet sikkerhedszone 

ingen klar dokumentation for disse øvrige ulykker specifikt for veje i åbent land.
Cykelstier i landområder medfører en markant nedgang

Cykelstier i landområder medfører
en markant nedgang i antallet af
ulykker med cykler og knallerter

belysning på stien. Problematikken er nøjagtig den samme som på broen/stien ved stationen. 
Altså lys og rækværk i begge sider. Der er langt ned! 

 

Her er vi ved broen på Højbjerstien. Her er problemet størst.  

Fartdæmpende foranstaltninger på Stibjergvej og trafiksikkerheden generelt 
på denne strækning. 

vejen er alt for smal. Hvorfor har man dog ikke øget vejbredden og 
og gangsti, da man gennemførte en åbning af strækningen? 

var ekspropriationer eller en hel anden linjeføring. I takt med at området udvides med nye 
vil problemerne på denne vejstrækning forstærkes. Det at nedsætte hastigheden er kun 

at øge sikkerheden for kørende, cyklende og gående. Når byggeriet for enden 
af Mælkevejen ved Frølundevej er færdigt, forudser vi en øget trafikbelastning på Stibjergvej.

 
KOMMISSIONEN ANBEFALER ETABLERING AF CYKELSTIER LANGS VEJE I

ÅBENT LAND 
Der etableres cykelstier langs veje i åbent land.
ANSVARLIGE: Vejdirektoratet og kommuner

EFFEKT: 
og knallert-30-ulykker på veje i åbent land uden cykelstier kan påvirkes.

Andre typer ulykker vil formentligt også blive påvirket. F.eks. får fodgængere
gangareal, 

og bilister får en udvidet sikkerhedszone uden faste genstande
er dog 

ingen klar dokumentation for disse øvrige ulykker specifikt for veje i åbent land.
Cykelstier i landområder medfører en markant nedgang i antallet af ulykker med cykler og 

knallerter 
og i alvorligheden af dem. 

Cykelstier i landområder medfører 
en markant nedgang i antallet af 
ulykker med cykler og knallerter 

og i alvorligheden af dem. 
#29 

belysning på stien. Problematikken er nøjagtig den samme som på broen/stien ved stationen. 

Fartdæmpende foranstaltninger på Stibjergvej og trafiksikkerheden generelt 

Hvorfor har man dog ikke øget vejbredden og 
te en åbning af strækningen? Vi ved at problemet 

. I takt med at området udvides med nye 
Det at nedsætte hastigheden er kun 

at øge sikkerheden for kørende, cyklende og gående. Når byggeriet for enden 
forudser vi en øget trafikbelastning på Stibjergvej. 

ETABLERING AF CYKELSTIER LANGS VEJE I 

es cykelstier langs veje i åbent land. 
Vejdirektoratet og kommuner 

ulykker på veje i åbent land uden cykelstier kan påvirkes. 
Andre typer ulykker vil formentligt også blive påvirket. F.eks. får fodgængere et mere sikkert 

uden faste genstande og skråningsanlæg. Der 

ingen klar dokumentation for disse øvrige ulykker specifikt for veje i åbent land. 
i antallet af ulykker med cykler og 
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Vi har en enkelt indvending vedrørende den ene af de 2 chikaner, der er på strækningen. Den 
ene er teknisk set velplaceret, den anden er derimod anbragt på en bakketop. En efter vor 
vurdering uhensigtsmæssig placering, da man derved ikke kan se eventuelle modkørende. Det 
kan ikke være noget problem, at flytte denne chikane. 
 
Ellers har vi ingen kommentarer til Stibjergvej. Der er lidt trangt, når man kommer til Svenstrup 
Strandvej, men ikke nogen større problemer selv om forholdene bestemt ikke er ideelle. Ved 
Violvejkvarterets udmunding i Stibjergvej er der opsat spejl – dette sikrer nogenlunde udsynet.  
 
Heller ikke nogen problemer ved krydset Mælkevej/Stibjergvej. Her er gode oversigtsforhold. 
Her er der skolevej. Cyklister der kommer fra Banevej og skal over Mælkevejen til Brugsen 
kører oftest på cyklen i fodgængerfeltet. Det er ikke særlig kløgtigt, men vi tror ikke, der kan 
gøres noget ved det. Enkelte cyklister kører i modsat retning på fortovet/cykelstien ned ad 
bakken i stor fart mod krydset ved Stibjergvej. Det er samme problematik som vi ser i krydset 
ved Rødhøjvej og ved Mælkevej/Halsebyvej. 
 
Her er et par billeder, der viser chikanerne: 
 

 
 
Hvad skal chikanen dog her oppe på bakken? Bilisterne kan ikke se de modkørende og nu skal 
vejen pludselig indsnævres. Færdselsloven forbyder parkering og standsning på en bakketop. 
Her har man etableret samme effekt, som ved en ulovlig parkering. 
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Her er en udmærket chikane. Her er man godt klar over, at fodgængere og cyklister skal kunne 
passere inden om. En ideel løsning ville dog være cykel- og gangsti i begge vejsider. Her er 
faktisk rigeligt med plads til en sådan løsning. Der cykles og spadseres jo også på denne 
strækning. 
 

Trækvarteret. Det er kvarteret med vejene Ahornvej, Bøgevej, Egevej, 
Nøddevej. Her klages over, at der køres for hurtigt. 

 
Vi har fået meldinger på, at der generelt køres for hurtigt på vejene – især af unge mennesker. 
Der er klaget over oversigtsforholdene ved Ahornvej/Bøgevej, men vi har set på det og mener 
ikke, der er noget problem, men der kan være noget, vi har misforstået. 
 

 
 



 

9 

Her er vi krydset Ahornvej/Bøgevej. Frølundevej løber på tværs i baggrunden. Vi kan ikke se, at 
oversigtsforholdene ikke er i orden, men der køres formentlig alt for hurtigt på Ahornvej. 
 

 
 
Vi kunne anbefale chikaner og 40 Km stillezonemarkering ved Ahornvej/Frølundevej, men vi 
mener, der må mere dokumentation til, for afklaring af problemerne i området. Det er vel også 
begrænset, hvor megen trafik området kan generere. Vore medlemmer rapporterer om megen 
trafik i morgentimerne og tilsvarende senere på eftermiddagen. Der klages over, at der køres for 
hurtigt. Vi har gennemset området og finder, at udsynsforholdene i alle kryds er gode. Vi vil 
vende tilbage med noget mere konkret senere. Vi har fået klagerne gennem adskillige år – så 
der er ikke noget nyt i det. 
 

Vejkrydsene Mælkevej/Halsebyvej, Mågevej/Halsebyvej og 
Rødhøjvej/Halsebyvej/Ørnumvej 

 
Slagelse byråd har vedtaget en udbygning af Halsebyvej og anlæggelse af cykelsti, gangareal 
og flytning af chikaner og trafiksikring af de tre kryds. Vi har set planen og kan hilse denne 
velkommen. Vi har anmodet om et offentligt møde om denne trafiksanering og vi modtog i går et 
tilsagn om et sådant møde. 
 
Vi synes oversigtsforholdene i krydset Mælkevej/Halsebyvej er for ringe efter, at 
hjørnegrundene er blevet bebyggede. 
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Her er vi i vejkrydset Rødhøjvej/Mælkevej – Vejen er nyasfalteret - derfor forventer vi - at 
hajtænderne kommer senere. Vi vil anbefale, at hele Rødhøjvej gøres til 40 Km stillezone og 
ikke kun en del af den. Der er tale om skolevej på Mælkevej. Fortovet her fungerer også som 
cykelsti, men det er ikke klart og tydeligt for alle – selv om der er skilt. Vi anbefaler at fortovet 
føres over kørebanen markeret som cykelsti, men kun i den ene retning – der er jo cykelsti og 
fortov på den anden side af Mælkevejen. Cykles der i modsat retning opstår den traditionelle 
konflikt mellem højresvingende, der kommer fra Rødhøjvej og cyklister der kører mod 
trafikretningen. En belysning af selve krydset på dette sted vil kunne øge sikkerheden. 
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Her er vi ved børnegården Kildebakken på Mælkevej. Her er lige kommet ny asfalt, derfor 
forventer vi, at bemalingen med fodgængerfeltet kommer senere. Der er stoppested for bus 35 i 
begge vejsider – de ligger korrekt. Fortovet hvorfra billedet er taget fungerer også som cykelsti, 
men det er der mange, der ikke har opdaget. Det er bestemt heller ikke indlysende med den 
fortovsbelægning. Det fremgår ikke tydeligt af billedet, men man kan sagtens se 
fodgængerskiltene i begge vejsider og fra begge retninger. Det er kun her på billedet at træet 
skygger for skiltet. 
 

 
 
Så kommer vi til krydset Mælkevej/Halsebyvej – her starter en stillezone og bilisterne gøres 
opmærksom på, at der kommer en tværgående cykelsti med trafik i begge retninger. Cyklisterne 
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fra højre udsætter bilisterne for utallige chok. Vi har tidligere anbefalet, at cykelstipassagen lå et 
stykke oppe ad mælkevej og at hjørnerne var afspærret med metalhegn. Afmærkningen på 
vejbanen mangler, men der er lige asfalteret. 
 

 
 
Alle venstresvingende fra Halsebyvej ”snitter kurven” og kommer faktisk ind i højre vejbane på 
Mælkevejen. 
 

 
 
Oversigtsforholdene er elendige her i krydset Mælkevej/Halsebyvej. Byggeri på hjørnegrundene 
og beplantningen har bestemt ikke forbedret oversigtsforholdene. 
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Her har man sådan nogenlunde holdt hjørnet frit, men god oversigt er der ikke. 
 
Her – oppe ad Halsebyvej i retningen mod Marsk Stigs Vej - ligger et vejbump. Når man 
kommer oppe fra bakken, kører man ind i en stillezone og så kommer bumpet. Der køres hurtigt 
her og bilisterne er ved at ryge op gennem taget. Der mangler et forvarsel om, at der kommer 
bump. Vi mener et sådant skilt er obligatorisk. Vi ville i stedet for denne type bump anbefale et 
rullebump. Det eksisterende bump virker ikke – det nedsætter ikke hastigheden før krydset. 
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Her fanger vi lige en situation,
og råber ad cyklisten og cyklisten svarer
en dødsfælde. Ak ja – der er jo skiltet 
være. Det går ned ad bakke –
 

 
Her kommer et par cyklister, de har ikke fattet
Halsebyvej. Det er heller ikke lige til at se.
 
 

, hvor en cyklist overrasker en bilist. Bilisten har åbnet vogndøren 
og cyklisten svarer bilisten ved at give denne ”en finger”
der er jo skiltet – så den hænger bilisten på. Sådan skal tingene ik

– så cyklisten har meget høj fart på. 

Her kommer et par cyklister, de har ikke fattet, at der er cykelsti på Mælkevejen og på 
Det er heller ikke lige til at se. 

 

hvor en cyklist overrasker en bilist. Bilisten har åbnet vogndøren 
bilisten ved at give denne ”en finger”. Sådan laver man 

så den hænger bilisten på. Sådan skal tingene ikke 

 

at der er cykelsti på Mælkevejen og på 
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Ørnumvej – For høj hastighed – Bump – rullefelt – Busstoppested – Cykelsti - 
Vejpassage 

 
Her har vi ingen større bemærkninger – der er cykelsti og gode oversigtsforhold. Vi synes dog 
der generelt sker kraftige hastighedsoverskridelser på denne strækning – især på den del af 
strækningen, hvor byskiltet medfører at hastigheden skal nedsættes til 50 km/t og til 
rundkørslen. Måske kunne et skilt med 50 km ved byskiltet hjælpe. Hastighedsoverskridelserne 
på den øvrige del af strækningen udgør ikke noget større trafiksikkerhedsmæssigt problem, selv 
om der af og til passerer råvildt på denne strækning. Ved vintertide er der dog risiko for 
akvaplaning og glatføreulykker grundet islag. Det er strækningen lige før de 2 bump, der har 
problemet. 
 
En ting har vi dog undret os. Hvorfor er der 2 gange chikaner lige efter hinanden lige før 
Rødhøjvejskrydset? Hvorfor denne ødselhed? 
 

 
 
Den eneste ide med de 2 bump - vi kan se - må være den, at cyklisterne kan passere 
vognbanen mellem bumpene. Der er opsat et lille træhegn, der viser at dette måske er 
meningen. Det er gættekonkurrence og ikke trafiksikkerhed. 
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Her ser vi rullebumpet – det er fuldt tilstrækkeligt – det virker på grund af den lyd det skaber i 
bilen. Den glemmer man ikke sådan. Der er cykelsti i begge vejsider på Ørnumvej, men her lige 
før vejkrydset er der ikke mere cykelsti – så må man selv finde ud af resten, hvis man skal 
videre frem og op ad Halsebyvej eller til venstre ad Rødhøjvej. 
 

 
 
Her ser vi mod krydset Ørnumvej/Halsebyvej/Rødhøjvej.  
Busstoppestedet her mener vi er placeret forkert. Det er vist ikke nogen god placering 
trafiksikkerhedsmæssigt set. Hvordan skal passager fra og til bussen passere vejen her? Vi vil 
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anbefale at stoppestedet flyttes ned ad vejen til et sted før cykelstien ender. Færdselsloven 
foreskriver jo også, at man ikke må holde et vist antal meter før et vejkryds. 
 

 
 
Her ser vi fra Halsebyvej mod krydset ved Rødhøjvej. Sikringen består her af et bump, men 
oversigtforholdene på hjørnet ved Rødhøjvej er bestemt ikke gode. 
 

 
 
Her har vi så krydset ved Rødhøjvej. Vi ser ingen venstresvingende fra Ørnumvej, der kommer 
over i den rigtige vejbane i dette kryds. De ”snitter” naturligvis af her, da krydset er helt absurd 
udformet. 
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Samme kryds set fra Rødhøjvej. Dækstriberne siger dog noget om, hvordan der køres her. Her 
er stopskilt og hajtænder. Krydset skal renoveres – så det er forholdene i dag billedet viser. 
 

 
 
Her er vi ved Krydset Halsebyvej/Mågevej. Cykel- og gangstien ophører. Krydset skal 
renoveres. Cyklende og gående får på skiltet information om, at nu er der ikke mere plads til 
dem. Så nu bliver det farligt. Her skal renoveres. 
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Samme kryds Mågevej/Halsebyvej. Hjørnegrunden har beplantningen klippet ned, men 
forholdene er ikke gode. Her skal renoveres. 
 

 
 
Her er vi ved svinget Halsebyvej/Marsk Stigs Vej. Her trænges til at få rettet lidt op på 
kosmetikken. Markeringen af cykelstien er inderligt overflødig. Det er skoleelever der kører her 
og de benytter ikke cykelstien på Marsk Stigs Vej, men kører ”bagom” ad vejen til højre i 
billedet. Vi skrev om dette lille problem for cirka 7 år siden. 
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Her er vi på Marsk Stigs Vej ved det ”lille Nor”. Vi ønsker her en afmærkning af vejbanen med 
kantstriber. Efter mørkets frembrud er det meget vanskeligt for bilister at skelne overgangen 
mellem kantsten og vejbane. Vi ønsker også opsat ”præster” i højre vejside. Her blev anlagt – 
for dyre penge - et fortov og en cykelsti. En cykelsti - som stort set ikke benyttes - fordi man 
kører bagom skolen. Det gælder skoleelever og de der skal til/fra Tårnborghallen. 
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Samme problematik som i billedet ovenfor. Vi er bare ovre i højre vejside 
 

Tjærebyvej fra krydset Marsk Stigs Vej til rundkørslen ved Bildsøvej.  
 



 

22 

Her mangler kantafmærkning og præster på hele strækningen. Efter mørkets frembrud og ved 
snefald er det meget vanskeligt, at se overgangen mellem vejbane og siderabat. Kører man 
gennem rundkørslen og videre mod Vemmelev er tingene i orden. Hvorfor dog denne forskel i 
vejafmærkningen? Vi har ikke taget billeder herfra – fordi det ville være risikabelt, at parkere på 
vejen og stige ud for fotografering. 
 

Marsk Stigs Vej fra krydset ved Tjærebyvej og helt ud til Slagelse Landevej 
forbi Tårnholm. 

 
Her er problematikken den samme som ovenfor – altså manglende kantafmærkning og 
”præster”. Især strækningen lige før Tårnholm er så forsømt, at afmærkningen næsten er blevet 
usynlig. Der har også været oversvømmelser af vejen, fordi man har tilladt opfyldning på 
markerne med slam fra rensningsanlægget. Vejen herude har været helt undermineret. 
 

Afkørsel 41 og de østvendte ramper. 
 
Vi er bekendt med referatet fra det møde, et par folketingsmænd har haft med myndighederne. 
Mærkværdigt - at Slagelse kommune bruger ”mellemmænd” i sådan en sag og ikke selv som 
ansvarlig myndighed, forhandler tingene på plads. 
 
Her er referatet 
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Hej Flemming og Per, 
Hermed konklusioner fra møde med vejdirektøren ... lad os tale sammen i nærmeste fremtid. 
John 
tlf. 33374039 
Konklusioner fra møde med direktør Henning Christiansen fra Vejdirektoratet 
1. En evt. østvendte rampe ved afkørsel 41 på motorvejen skønnes ikke at få problemer med 
tætheden til frakørselsrampen ved afkørsel 42. 
2. Vejdirektoratet kan godt være med i en model, hvor finansieringen deles mellem flere 
parter, men der vil blive lagt vægt på, at Vejdirektoratets finansieringsdel er et fast beløb, 
der ikke bliver forhøjet selvom de samlede projektomkostninger måtte stige. 
3. En skitse til en løsning vil kunne behandles på 3 måneder i direktoratet, hvorefter der skal 
detailprojekteres mht. jordbund osv. 
4. Et evt. forslag skal være med både fra og tilkørsel, dvs. der kan ikke fx påregnes 
en løsning med kun en østvendt tilkørsel og ingen tilsvarende frakørsel. 
5. Vejdirektoratets vurdering af en evt. løsning vil tage udgangspunkt i en afkastberegning 
mht. statens investeringer i projektet. 
6. Et evt. projekt skal beregnes ud fra totalprojekt dvs. inkl. skiltning og alt andet. 
7. Det blev drøftet hvem der ejer motorvejsbroen ved afkørsel 41 – dette bør afklares 
i forbindelse med et evt. projektforslag. 
8. Det blev aftalt, at vi melder konklusionerne tilbage til Slagelse Kommune, og tilkendegiver, 
at Vejdirektoratet er indstillet på en hurtig behandling af et evt. løsningsforslag fra 
kommunen, og at jo mindre finansieringsandelen til staten er, jo større er sandsynligheden 
for en positiv behandling. 
Af øvrige emner blev følgende drøftet: 
9. Det politiske vejforlig står ved magt og kan igangsættes, når finansloven for 2008 er 
besluttet (dette sker i løbet af februar/marts 08). 
10. Vej direktøren opfordre til at vi råber op om motorvejen mellem Korsør og 
Slagelse, der er en af Sjællands ældste og helt uden nødspor. 
11. Strækningen ved Vemmelev by forventes nyasfalteret i løbet af 2-3 år med støjdæmpende 
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asfalt. Det vil næppe være sammenhæng mellem evt. nye østvendte ramper ved 
afkørsel 41 og ny støjdæmpende asfalt ved Vemmelev by. 
12. Den østvendte tilkørsel ved afkørsel 42 er alt for kort, og det ville være oplagt, 
hvis kommunen gjorde Vejdirektoratet opmærksom på dette. 
Til stede ved mødet: 
Troels Christensen MF(V), John Dyrby Paulsen MF(S), Mogens Pedersen (medarbejder hos Troels) 
samt direktør Henning Christiansen. 
Referent: 
John Dyrby Paulsen – 27/1-08�
 
 
Vi tolker dette, som at det kun er et spørgsmål om kortere tid før disse ramper etableres. Det 
glæder os, at man afviser kun at lave en rampe. Vi har fremhævet et par andre detaljer – de er 
ikke uvæsentlige. 
 
Medens vi var derude (det er vi sjældent) blev vi overraskede over den massive tunge og tætte 
trafik vi kunne observere her. Det er os ubegribeligt, at man har kunnet give tilladelse til en 
betonelementfabrik uden, at logistikken er på plads. 
 
Her kommer et par billeder og et par kommentarer: 
 

 
 
Her er vi ude ved afkørsel 41. Her mangler de østvendte ramper. Trafikken er tæt og tung. Især 
efter etableringen af betonelementfabrikken SPÆNCOM. 
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Her er planmæssigt afsat plads til en tilkørselsrampe. Lad os håbe den får en rimelig længde. 
Så kan vi måske undgå problemet med de meget korte ramper ved anlæg 42 og 40. 
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Her er pladsen til afkørselsrampen. Der er planlagt for en sådan. 
 



 

26 
 

 
Her ser vi ned mod rundkørslen. Der skete for år siden en ulykke, hvor en pige blev trafikdræbt. 
Så kom der et forbedret kryds og senere en rundkørsel. Det kostede mange millioner kroner. Nu 
kan dette sted igen gå hen og blive en ”sort plet”. 
 
Vi mener, at ramperne skal være lange. Vi mener også - vejbanen her på anlæg 41 skal 
udvides til det dobbelte - så der bliver plads til afkørselsspor og midterrabat. Anlæg 40 er noget 
af en trafikfælde – især er tilkørselsramperne alt for korte – så bilisterne kommer med for stor 
fart og oversigtsforholdene ved ramperne er elendige. Mange er tørnet sammen her.  
 
Når ramperne er etableret vil vort gæt være, at en stor del af trafikken der kører fra i Vemmelev 
og videre gennem Vemmelev til rundkørslen og videre mod Korsør nu i stedet vælger denne 
afkørsel/tilkørsel. Det vil formentlig gælde hele Svenstrupområdet. Derfor må der også 
planlægges for den ovenfor nævnte forbedring af Tjærebyvej. Vi kan også konstatere, at der her 
ikke er tænkt på gang- og cykelsti. Disse trafikanter skal der også tænkes på. Når 
Storebæltsbroen lukker for overkørsel i dårligt vejr – vil mange sikkert også søge op her for at 
kunne vende om. 
 

Rødhøjvej. Vi vil meget gerne af med de grimme og umulige cementrør. Disse 
rør udgør i sig selv en fare, hvis de påkøres – og det gør chikaner af og til – 
disse giver ikke efter. 

 
Vi er blevet opfordret af beboerne i de nye andelsboliger til, at få rørlagt grøften og dækket den 
til og få etableret cykelsti eller som minimum fortov på strækningen langs facaderne. De nye 
beboere har lavet underskriftsindsamling. 
 
Vi har altid selv ønsket at fortovet blev ført gennem svinget og så gerne, at der blev etableret 
cykel- og gangsti på hele Rødhøjvej. 
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Vi ønsker at komme af med cementrørene og etableres der cykel- og gangsti, er det næppe 
nødvendigt med fartdæmpende foranstaltninger. Hvis sådanne skal være der – skal det være af 
en ganske anden type, der giver mulighed for passage for gående og cyklende indenom. Det 
uacceptable ved disse rør er, at de farlige at påkøre. Det er sket mange gange. Endvidere er 
der for kort mellem vejudmundingerne til en sådan løsning. Der er ikke fortov og cykelsti på hele 
Rødhøjvej. Parkeringen i vejsiderne mellem cementrørene medfører, at al færden foregår på 
vejmidten. Det er ikke trafiksikkerhed, men ren chikane. Politimyndigheden var da også imod 
løsningen med cementrørene. 
 
Vi kan konstatere, at mange bilister benytter Rødhøjvej som gennemkørselsvej. Det er ikke så 
underligt, når Halsebyvej er helt umulig – sådan rent trafikalt. 
 
Her kommer nogle billeder: 
 

 
 
Efter etableringen af det såkaldte ”mosebyggeri” er der efter pres blev anlagt fortov. Vi kan se at 
børn i området bruger fortovet som cykelsti. Her er to børn, der tager en cykeltur ad fortovet. 
 



 

28 

 
 
Det er ikke nemt at være cyklende og gående på denne strækning. Der parkeres rask væk 
mellem cementrørene – så alle tvinges ud mod vejmidten. 
 

 
 
Her udgør den parkerede bil en ekstra chikane – man tvinges ud mod vejmidten. 
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Du skal uden om - ud mod vejmidten. Er de ikke kønne disse rør? Eneste fordel er, at de er 
billige, det var også det, der var årsagen til denne løsning, da de blev sat op. Man kan se, at 
den er blevet påkørt. Det er en betonkant, der ligger på jorden og stenene inde i røret ligger nu 
udenfor. 
 

 
  
Hvorfor skal man tvinges ud mod vejmidten her? Der er jo fortov. 
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Parkering foran chikanen. 
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Her er kommet lidt planter i røret. Den slags kosmetiske pjat gør ikke rørenes funktion bedre. 
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Pas på der kommer et sving forude. 
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Den trafikale fælde på Rødhøjvej er svinget og her er intet, der dæmper hastigheden. 
Eneste gode løsning er fortov og cykelsti. 
 

 
 
Kommer man fra Rylevej og vil til venstre er man nødt til at svinge ud i den forkerte vognbane 
for ikke at kollidere med cementrøret. Det er faktisk hændt. De står fast de rør skal vi hilse og 
sige, og er årsag til voldsomme skader ved påkørsler. Vi har i årenes løb set mange knuste 
cementrør. 
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Her rigeligt plads til cykel- og gangsti. 
 

 
 
Så møder vi det sidste cementrør på Rødhøjvej – hvad er formålet med denne trafikfælde? 
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Det er her i venstre side man ønsker renden rørlagt og tildækket. Det er den faktisk blevet her. 
Hvorfor skal støjvolden dog gå helt ud til vejbanen? 
 

 
 
Her ønskes rørlægning af grøften og overdækning. Området ligger næsten i kote nul – så det er 
voldsomme vandmængder, der kommer ad denne grøft. Ved længerevarende regnskyl er den 
ved at gå over sine bredder.  
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Her stopper fortovet. Hvorfor dog det? Skal cementrøret beskytte de gående? 
Der er grøft i vejsiden. 
 

 
 
Her slutter stillezonen. Den så vi gerne rykket op for enden af vejen. 
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Her begynder stillezonen. Ryk den op for enden af Rødhøjvej. Forholdene har ændret sig 
markant siden skiltene blev sat op. Der er nemlig kommet bebyggelser til. Nu tror vi ikke så 
meget på, at disse anvisningsskilte gavner så meget. Påbudsskilte og fartkontrol ville nok være 
en mere effektiv foranstaltning. 
 

 
 
En del af renden er faktisk blevet rørlagt og overdækket – hvorfor det? 
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Her ønskes rørlægning af renden – overdækning og fortov og måske cykelsti. 
 
Det var så vort input – vi forventer en tilbagemelding. Vi har lavet det hele i meget stor hast, 
men vi kan jo altid gå i dybden senere. Vi har tidligere haft et samarbejde med forældrerådene 
ved Tårnborg skole, men dem har vi slet ikke nået at få drøftet tingene med i denne omgang. 
 
Nu er trafiksikkerhed jo en løbende proces og andre kan jo spotte steder, vi ikke har skænket 
en tanke. 
 
Under korrekturlæsningen fik vi et input fra en beboer på Agervej. Der køres for hurtigt på 
Frølundevej og Agervej og oversigtsforholdene i krydset Agervej/Frølundevej er ikke gode – her 
trænger til beskæring af beplantningen. 
 
Vi er altid villige til at uddybe det her skrevne, hvis det ønskes. 
 
Med venlig hilsen 
 
På trafiksikkerhedsgruppens (Bent, Annitta, Inge-Lis og Poul Otto) og bestyrelsens vegne 
 
 
 
 
 
 
Bent L. Christensen    Poul Otto Seidel  
Leder af trafiksikkerhedsgruppen   Formand 
 
(alle billeder er optaget af P.O. Seidel – der også er ansvarlig for teksten og layout) 


