
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 8. marts 2011. 

Anlæg af Slagelse Omfartsvej, Etape 2 

Slagelse Kommune. 

 

Tirsdag den 8. marts 2011 kl. 9.00, samledes kom-
missionen i Håndværkergårdens Selskabslokaler, 
Landsgravvej 27, Slagelse, for at afholde besigtigel-
sesforretning i anledning af anlæg af Slagelse Om-
fartsvej, Etape 2, i Slagelse Kommune.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne Henrik Hansen, de af Transport-
ministeren udnævnte medlemmer af kommissionen, 
Søren G. Nielsen og Gunner Lorentsen samt de fra 
Den Fælleskommunale Liste for Øernes Område 
udpegede medlemmer, Nils Kruse og Finn Sørensen.   

Som repræsentant for Slagelse Kommune mødte 
Karsten Søndergaard.  

Endvidere mødte den ledende landinspektør, landin-
spektør Gunnar Aage.  

For Vejdirektoratet mødte afdelingsleder Torben 
Richter, projektleder Niels Brock, landinspektør Al-
lan Bak Aastrup, projektingeniør Odd Helge Skar, 
projektassistent Tine Odrzywolski Hansen og pro-
jektassistent Niyosan Sreeramanathan, sammen med 
afvandingsingeniør Bo Bonnerup, Grontmij/Carl Bro.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Kst. Kommissarius fremlagde Transportministeriets 
brev af 25. januar 2011, hvormed projektet er fore-
lagt for ekspropriationskommissionen. 

Følgende passerede:  

Besigtigelse 

Anlægsmyndighedens repræsentanter redegjorde for 
projektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Tegningsoversigt 

Tegn.nr.  Rev. Mål Emne og stationering 

12720-1005 - 1:25.000 Oversigtsplan 

12720-3001 - 1:4000 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  

Station: 0.000 – 2.650 

Projektmappen:    

12720-1006 - 1:4000 Plan 

Station: 0.000 – 2.650 
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Tegn.nr.  Rev. Mål Emne og stationering 

12720-2006 - 1:400 - 1:4000 Længdeprofil 

Station: 0.000 – 2.650 

12720-7002 - 1:100 Normaltværsnit 

12720-17005 - 1:100 Normaltværsnit, Rundkørsel ved Sdr. Ringga-
de/Slagelsevej, Skælskør Landevej, sti.  

    

Forudsætninger 

Anlægget udføres i henhold til aftale mellem rege-
ringen (Venstre og De Konservative), Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Liberal Alliance af 2. december 2009 om Bedre veje 
mv. 

Anlægget er et led i udmøntningen af ovennævnte 
aftale, hvor parterne blandt andet blev enige om at 
anlægge en tosporet vej syd om Slagelse. Vejen bli-
ver ca. 3 km lang. Omfartsvejen forventes at kunne 
ibrugtages i år 2013. 

Lov om anlæg af denne anden etape af Slagelse Om-
fartsvej blev vedtaget af Folketinget d. 21. december 
2010. 

Baggrund 

Det aktuelle anlæg er den anden og sydlige af de to 
etaper, som Slagelse Omfartsvej er opdelt i.  

Den første og vestlige etape er vedtaget og udføres i 
henhold til aftale om trafik 2007 på hvilken baggrund 
projektet er optaget på finansloven 2007 som ”Anlæg 
af omfartsvej vest om Slagelse”. I forbindelse med 
Trafikforliget 2009 forhøjes projektbevillingen i 
henhold til aktstykke nr. 96 - Forhøjelse af projekt-
bevillingen til Vejdirektoratets anlægsprojekt "Sla-
gelse omfartsvej" af 19. februar 2010. 

Omfartsvejens formål er at forbedre forholdene for 
den regionale trafik i området og det lokale trafikmil-
jø i Slagelse by. 

Vestsjællands Amt har forud for kommunalrefor-
mens ikrafttræden foretaget arealreservationer til 
Slagelse Omfartsvej, 1. etape. Arealreservationen til 
omfartsvejen vest og syd for byen udgør et 200 meter 

bredt bælte. Denne arealreservation fremgår også af 
Slagelse Kommunes Kommuneplan 2001-2012. 

Projektet er ét af fire amtslige projekter, som Vejdi-
rektoratet overtog den 1. januar 2007 i forbindelse 
med kommunalreformen. Projektet har været stillet i 
bero i perioden sept. 2007 – feb. 2009 med henblik 
på at afklare projektets budget. Ved aktstykke nr. 96 
af 19. februar 2009 er de fornødne bevillinger beslut-
tet og arbejdet atter igangsat. 

Der er gennemført en VVM-screening af projektet 
vedrørende Slagelse Omfartsvej 2. etape for nærmere 
at undersøge, om anlægsprojektet vil kunne få væ-
sentlig indvirkning på miljøet, og der dermed vil 
være behov for yderligere undersøgelser. VVM-
screeningen er gennemført i 2010. By- og Land-
skabsstyrelsen har på baggrund af VVM-screeningen 
meddelt Vejdirektoratet, at der ikke er behov for 
yderligere miljøundersøgelser (dvs. en VVM-
redegørelse), før projektet for omfartsvejen syd om 
Slagelse (2. etape) kan igangsættes. 

Forhold til Naturbeskyttelsesloven 

Miljøcenter Roskilde har den 20. december 2010 
meddelt endelig godkendelse til etablering af 2. etape 
af Slagelse Omfartsvej. Godkendelsen er sket i hen-
hold til naturbeskyttelseslovens § 20 og Miljømini-
steriets bekendtgørelse nr. 782 af 24. juni 2010 om 
godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsan-
læg m.v. i det åbne land. 

Dispensationer mv.   

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fø-
devareErhverv, har med brev af 17. december 2010 
afgivet udtalelse om linieføringens landsbrugsmæssi-
ge konsekvenser, jf. statsekspropriationslovens § 13, 
stk. 2.  
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Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Færdselspo-
litiet, har i udtalelse af 26. februar 2011 oplyst, at 
man ikke har bemærkninger til projektet.  

Udledningstilladelse vil foreligge inden afholdelse af 
ekspropriationsforretningen.  

Øvrige nødvendige dispensationer og/eller godken-
delser vil foreligge inden afholdelsen af ekspropriati-
onsforretningen. 

Projektbeskrivelse 

Vejanlægget er beliggende i Slagelse Kommune, 
Region Sjælland. 

Omfartsvejens etape 2 består af en ca. 3 km lang 2-
sporet vej syd om Slagelse. Strækningen går fra 
Skælskørvej i nordvest, hvor etape 1 og 2 forbindes, 
og tilsluttes i sydøst Slagelse Landevej/Sdr. Ringga-
de.  

Etape 2 kobles, med den i forbindelse med anlægget 
af etape 1 planlagte rundkørsel, på Skælskørvej og 
dermed også på etape 1. Derefter krydser vejen 
Skælskør Landevej, der overføres med en stibro. 
Længere mod øst krydser omfartsvejen en nedlagt 
jernbane, i hvis tracé der af Naturstyrelsen planlæg-
ges etableret en ny sti (”Fodsporet”). Tilslutningen af 
omfartsvejen mod øst/sydøst sker ved, at den eksiste-
rende Sdr. Ringgade forlægges til ny rundkørsel ved 
omfartsvejen. Rundkørslen planlægges etableret som 
en rundkørsel med fire ben. Til rundkørslen tilsluttes 
Slagelsevej, Sdr. Ringgade og Slagelse Landevej, der 
alle forlægges. 

Omfartsvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 
80 km/t. Der er i projektet benyttet traceringselemen-
ter, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og 
længdeprofil ved denne hastighed. 

Mindste horisontalradius er 2.000 m.  

Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 9.643 
m. 

Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 
8.850 m. 

Største gradient i længdeprofilet er 43 ‰. 

For ombygning og forlægning af øvrige stats- og 
kommuneveje samt anlæg af nye lokale veje anven-
des dimensioneringshastigheder på 50 - 80 km/t. 

Afvanding 

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent 
omfang og føres under Omfartsvejen. Vandsynsfor-
retninger er - i overensstemmelse med vand-
løbslovens bestemmelser – afholdt inden detailbesig-
tigelsen, og vandsynsprotokollen/vandsynsnotatet vil 
blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen.  

Omfartsvejen udføres med grøfter og trug, så over-
fladevandet ledes via disse til regnvandsbassiner eller 
udvidede grøfter og videre til vandløb eller dræn. 

Kommuneveje afvandes normalt til grøfter i påfyld-
ning og til trugformede forsænkninger med dræn, 
hvor vejen ligger i afgravning. 

Afvandingsledninger, grøfter og trug beregnes for en 
nedbørsintensitet på mindst 140 l/sek/ha. Der regnes 
med afstrømning fra befæstede arealer og afløbskoef-
ficienten sættes her til 0,8. Ved afstrømning fra ube-
fæstede arealer sættes afløbskoefficienten til 0,1. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger 
og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som forelig-
gende oplysninger gør det muligt. 

Bløde trafikanter 

Omfartsvejen og rundkørslen ved Skælskørvej er 
ikke planlagt for bløde trafikanter. 

Denne gruppe trafikanter ledes derfor fra Skælskør-
vej via Skælskør Landevej til den planlagte stibro 
over Omfartsvejen. Der etableres en helle på Skæl-
skørvej ved krydset med Skælskør Landevej for at 
gøre krydsningen sikker for cyklister på vej ud af 
byen. Der vil blive skiltet med vejvisning for de cyk-
lende. 

I rundkørslen ved Søndre Ringgade foreslås etableret 
en sti - 20 m forskudt fra kørebanen i rundkørslen og 
der etableres sekundærheller af min. 2,5 meters bred-
de, hvor stien krydser rundkørslens ben. Herved sik-
res de bløde trafikanter mulighed for en sikker 
krydsning af vejene. 

Eksisterende ensrettet sti i sydlig side af Søndre 
Ringgade/Slagelse Landevej forlægges langs rund-
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kørslens nordlige og østlige ben og tilsluttes den om 
rundkørslen cirkulerende sti. Dobbeltrettet sti i nord-
lig side af Søndre Ringgade/Slagelse Landevej for-
bliver uændret og knyttes til den om rundkørslen 
cirkulerende sti. 

På banefundamentet af den nedlagte Næstvedbanen 
skal Naturstyrelsen etablere en sti (”Fodsporet”). 
"Fodsporet" foreslås tilsluttet den om rundkørslen 
cirkulerende sti via en dobbeltrettet sti på den nordli-
ge side af omfartsvejen samt en dobbeltrettet sti på 
den østlige side af Slagelsevej.  

Afbrydelse af veje 

Skælskør Landevej afbrydes for biltrafik ved Om-
fartsvejen og der etableres en stibro. 

Nøddebovejs tilslutning med Slagelse Landevej af-
brydes for derved at forbedre trafiksikkerheden på 
Slagelse Landevej. Der opretholdes passagemulighed 
for gående og cyklister. 

Vejudstyr 

Der opstilles diagramorienteringstavler. Den nærme-
re placering fastlægges inden ekspropriationsforret-
ningen. 

Tværprofil 

Omfartsvejens kronebredde er 14,00 m, opdelt i 2 
kørebaner á 4,00 m inkl. kantbaner á 0,50 m samt 2 
yderrabatter á 3,00 m. 

For øvrige veje vil tværprofilerne principielt blive 
udformet i overensstemmelse med de eksisterende 
forhold. 

Afrømning af aflagte vejarealer 

Alle aflagte vejarealer opbrydes, og terrænet bringes 
i en form og tilstand, som hænger sammen med de 
omliggende arealer. 

Anlægsmyndigheden fremsatte i forbindelse med 
dette punkt følgende ændringsforslag til det fremlag-
te Forslag til Tekniske Bestemmelser:  

Som en konsekvens af ovennævnte forslag, hvorefter 
den bløde trafik til og fra "Fodsporet" ledes ud og 
afvikles omkring rundkørslen og ned ad Slagelsevej, 
vil der henligge et stykke aflagt bane uden anvendel-

sesmuligheder på arealet mellem Slagelsevej og den 
nye omfartsvej.   

Det tidligere sporareal foreslås i givet fald nedlagt og 
afrømmet, hvorefter såvel dette areal som det afskår-
ne areal af matr.nr. 4hs Antvorskov Hdg., Slagelse 
Jorder, mellem omfartsvejen, banearealet, rundkørs-
len og Slagelsevej, som i det fremlagte projekt er 
foreslået medeksproprieret og anvendt til terrænregu-
lering, naturligt vil kunne tillægges matr.nr 4a, der 
har samme ejer som matr.nr. 4hs.   

Endvidere vil der på denne måde kunne etableres 
direkte adgang fra Slagelsevej til Idagårds afskårne 
areal syd for omfartsvejen, således at den foreslåede 
adgangsvej hertil over matr.nr. 9o Harrested By, 
Sludstrup, kan undgås.  Når terrænreguleringen ude-
lades, vil det være relevant at foretage mindre æn-
dringer i disponeringen af støjvoldene ved rundkørs-
len.   

Generelle bestemmelser 

Fritrumsprofil 

Den frie højde over kørebanen er i overensstemmelse 
med ministeriets vejregler fastsat til 4,50 m. 

Byggelinjepålæg 

Langs motorvejens til- og frakørselsramper er bygge-
linjeafstanden 35 m fra rampens yderste kørebane-
kant. 

På de øvrige ved anlægget nyanlagte, ombyggede 
eller forlagte offentlige veje fastsættes afstanden fra 
vejens midtlinje til byggelinjerne således: 

Fremtidig hovedlandevej 25 m 

Kommunevej  15 m 

Til alle ovennævnte afstande lægges højde- og pas-
sagetillæg i overensstemmelse med bestemmelserne i 
Lov om offentlige veje § 34. 

Oversigtsarealer 

Der pålægges servitut om fri oversigt på hjørnearea-
ler ved vejtilslutninger i overensstemmelse med vej-
reglerne.  
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Det kan af hensyn til oversigt ved overhaling blive 
nødvendigt at pålægge servitut langs omfartsvejen. 

Servitutgrænser fastlægges ved en senere forretning. 

Arbejdsareal 

Til arbejdsareal, materialedepot m.v. eksproprieres 
midlertidigt et indtil 10 m bredt areal langs de nye 
vejarealer. Herudover kan det være nødvendigt at 
ekspropriere yderligere midlertidige arbejdsarealer i 
forbindelse med brobyggerier mv. 

Endvidere eksproprieres endeligt eller midlertidigt 
arealer til interimsveje, regnvandsbassiner, arkæolo-
giske undersøgelser, fyldtagning, udsætning, terræn-
regulering, forlægninger af vandløb, ledningsarbejder 
m.v. 

Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse af de i forbindelse 
med anlægget af Omfartsvejen nyanlagte, ombygge-
de og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor veje-
ne åbnes for trafik - i overensstemmelse med vejlov-
givningens almindelige regler, påhvile de vejbesty-
relser eller private ejere og brugere, til hvem vejene 
afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

Tilpasning af etape 1 

Den fremtidige trafikbelastning på omfartsvejen, når 
såvel etape 1 som etape 2 anlægges, betinger, at den 
for etape 1 planlagte to-sporede vejstrækning mellem 
rundkørslen ved Skælskørvej og det sydlige rampe-
kryds ved motorvejen udbygges til at være 4-sporet 
for derved at have den fornødne kapacitet. Der etab-
leres også en shunt ved rundkørslen på Skælskørvej, 
som kan lede sydvestgående trafik på Skælskørvej 
forbi rundkørslen over i nordlig retning på Omfarts-
vejen. Der skal derfor erhverves de nødvendige area-
ler til at udføre disse anlæg. 

Øvrige forhold 

Vejbestyrelsesforhold 

Vejdirektoratet er vejbestyrelse for Hovedlandevej 
127, Kalundborg – Slagelse – Næstved, som den 
fremtidige omfartsvej bliver en del af. Endvidere er 
Vejdirektoratet vejbestyrelse for Vestmotorvejen, 
som omfartsvejen tilsluttes. 

Vejdirektoratet er også vejbestyrelse for den nuvæ-
rende hovedlandevej 126, Næstved-Slagelse, hvoraf 
en delstrækning mellem Vestmotorvejen og tilslut-
ningen af anden etape af Slagelse Omfartsvej ved 
Slagelse Landevej nedklassificeres. 

Slagelse Kommune er vejbestyrelse for Skælskørvej, 
Skælskør Landevej, Slagelsevej og Nøddebovej som 
alle berøres af anlægget af omfartsvejen. 

Ved den tilstødende Skælskørvej omklassificeres 
kommunale vejarealer til hovedlandevej 127. 

Fremkomne bemærkninger 

Efter projektgennemgangen på det indledende møde 
besigtigede kommissionen i fornødent omfang de 
berørte ejendomme. De fremmødte ejere og brugere 
havde både ved det indledende møde og ved besigti-
gelsen i marken lejlighed til at udtale sig. Der frem-
kom følgende bemærkninger:  

Slagelse Kommune har i høringssvar, dateret 7. marts 
2011 udbedt sig nogle supplerende oplysninger om 
projektet og dets forudsætninger, herunder om rund-
kørsler på Skælskørvej/Slagelsevej er dimensione-
ret/forberedt til modulvogne. 

Kommunen anførte endvidere, at man ikke inden 
besigtigelsen havde set det nye détailprojekt for ud-
videlse af strækningen mellem motorvejstilslutningen 
og rundkørslen ved Skælskørvej, inkl. shunt. Kom-
munen udbad sig den trafikprognose, som ligger til 
grund for projektets udformning på dette sted.  

Vejdirektoratet oplyste, at de rundkørsler, som indgår 
i projektet, er dimensioneret til modulvogne, idet der 
dog ikke samtidig vil kunne køre et andet køretøj ved 
siden af modulkøretøjet under dettes passage af rund-
kørslen.    

Shunten ved rundkørslen er medtaget som konse-
kvens af den forøgede trafik, der forventes som følge 
af etableringen af omfartsvejens 2. etape. 

Vejdirektoratet vil fremsende det nævnte detailpro-
jekt samt den trafikprognose, der er udarbejdet i for-
bindelse med vejprojektet til Slagelse Kommune.   

En repræsentant for beboerforeningen "Hashøj Nord-
vest" tilkendegav, at man ønskede dobbeltrettet cy-
kelsti langs Skælskørvej fra krydsningshellen ved 
den gamle landevej i retning mod Slagelse. 

Vejdirektoratet anførte, at vejprojektet efter direkto-
ratets opfattelse forbedrer forholdene for den cyklen-
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de trafik på Skælskørvej, hvor der i dag er cykelba-
ner. Ved at etablere krydsningshellen ved Skælskør 
Landevej og lede cykeltrafikken ad denne vej løses i 
hvert fald delvis sikkerhedsproblemerne for cykeltra-
fikken.  Desuden medfører projektet, at biltrafikken 
gennem Slots Bjergby reduceres. Hvis der ønskes 
yderligere forbedringer, f.eks i form af nye cykelsti-
er, må kommunen tage skridt hertil. 

Ejeren af matr.nr. 6d Slots Bjergby By, Slots Bjergby 
udtrykte ønske om, at hele den pågældende ejendom 
eksproprieres. Ejendommen bliver totalt gennemskå-
ret af omfartsvejen, og vejen kommer til at ligge klos 
op ad ejendommens bygninger med de støj- og do-
minansulemper, som dette indebærer.  Desuden an-
førte ejeren, at særlige personlige forhold gør, at han 
og hans hustru ikke kan blive boende på ejendommen 
under og efter vejens etablering.    

Vejdirektoratet var efter omstændighederne indfor-
stået med totalekspropriation af ejendommen, når 
dette ønskes af ejeren. 

Ejeren af matr.nr. 6h Slots Bjergby By, Slots Bjerg-
by, hvis ejendom vil blive meget berørt af projektet, 
ønskede omfartsvejen forskudt mod nord, således at 
indgrebet, der bl.a. indebærer, at ejendommens store, 
parklignende have gennemskæres, kan reduceres.  
Ejeren ønskede af samme grund, at det midlertidige 
arbejdsareal indskrænkes mest muligt.      

Ejeren påpegede endvidere, at når Skælskør Lande-
vej afbrydes ved krydsningen med den nye omfarts-
vej, vil busbetjeningen af området blive forringet, 
idet holdepladsen på gammel Skælskørvej må for-
ventes at blive nedlagt, når vejen afbrydes ved om-
fartsvejen.   

Vejdirektoratet oplyste, at omfartsvejens placering 
bl.a. har været bestemt af hensynet til at undgå at 
berøre boligerne på dette sted. Valget af linjeføring 
bestemmes endvidere afgørende af vejens bindings-
punkt ved rundkørslen, og det bliver på baggrund 
heraf meget svært at imødekomme ejerens ønske om 
ændring af linieføringen uden at flytte tilsvarende 
ulemper til naboejendommene, hvor det i givet fald 
vil gå ud over boliger.   

Vejdirektoratet tilkendegav, at man for at skåne ha-
ven mest muligt vil forsøge at indskrænke arbejds-
arealet på dette sted.   

Vejdirektoratet oplyste, at lokal busbetjening sorterer 
under trafikselskabet (Movia). Vejdirektoratet er i 
dialog med trafikselskabet om spørgsmålet, og det 
vurderes, at der sandsynligvis vil blive etableret ny 
busholdeplads ved udmundingen af Skælskør Lande-
vej i Skælskørvej. 

Ejeren af matr.nr. 7f Slots Bjergby By, Slots Bjergby 
ønskede, at den foreslåede nye adgangsvej til boligen 
på ejendommen blev rykket længere ind på ejen-
dommen, idet han ønsker at få mulighed for at etable-
re en skærmende beplantning på eget areal mellem 
adgangsvejen og det nye vejanlæg.    

Vejdirektoratet tilkendegav, at man var indforstået 
med at indarbejde dette i projektet.   

Ejeren af matr.nr. 28a Slots Bjergby By, Slots Bjerg-
by, udtrykte bekymring med hensyn til den fremtidi-
ge trafik på den private fællesvej, der er foreslået 
som ny adgangsvej til afskåret areal af matr.nr. 7a 
Slots Bjergby By, Slots Bjergby.  Det afskårne areal 
dyrkes aktuelt langbrugsmæssigt, men er i lokalplan 
udlagt til erhvervsområde.  Der må forventes betyde-
lige gener for boligen på hans ejendom, hvis det 
fremtidige erhvervsområde skal vejbetjenes ad denne 
vej.   

Endvidere tvivlede ejeren på, at den eksisterende vej 
ville være i stand til at betjene den forøgede trafik 
med store landbrugsmaskiner og anmodede om, at 
den foreslåede udvidelse og opretning skete snarest 
muligt.    

Vejdirektoratet tilkendegav, at man var indstillet på 
at fremrykke arbejdet med adgangsvejen, således at 
det kan udføres sammen med anlægget af den nye 
rundkørsel ved Skælskør Landevej, der ligger tidligst 
i projektet.  Vejdirektoratet vil samtidig sikre ind- og 
udkørselsforholdene til adgangsvejen fra Skælskør 
Landevej for store landbrugsmaskiner, og at vejen i 
øvrigt har en standard og udformning, så den kan 
betjene landbrugstrafikken.   

Kommissarius oplyste, at det kommende erhvervs-
område i henhold til lokalplanen for området ikke 
forudsættes vejbetjent ad den eksisterende private 
fællesvej ved matr.nr. 28a, men ad en ny adgangsvej 
med placering længere mod nord. 

Naturstyrelsen har i e-mail af 7. marts 2011 meddelt, 
styrelsen ikke kan acceptere den nuværende udform-
ning af projektet for så vidt angår krydsningsforhol-
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dene for bløde trafikanter ved den regionale gang- og 
cykelsti "Fodsporet", som styrelsen i samarbejde med 
Slagelse og Næstved kommuner anlægger i det ned-
lagte jernbanetracé Slagelse-Næstved, og som åbner i 
efteråret 2011.  Det gøres gældende, at der skal fin-
des en sikkerhedsmæssigt acceptabel løsning for, 
hvordan cyklister og fodgængere skal krydse den 
kommende omfartsvej.  Det påpeges, at "Fodsporet" 
forventes at få stor betydning som transport- og re-
kreativ sti, herunder som skolevej, og at det ikke er 
hensigtsmæssigt, at denne trafik skal krydse to stærkt 
trafikerede veje med megen tung lastbiltrafik i ni-
veau. Naturstyrelsen ønsker derfor, at der enten etab-
leres en stibro over omfartsvejen, eller at der etable-
res tunneller for cyklister i rundkørslen ved Søndre 
Ringgade/Slagelse Landevej.   

En repræsentant for beboerforeningen "Hashøj Nord-
vest" gjorde ved besigtigelsen på stedet gældende, at 
"Fodsporet" er unikt, og at den regionale sti bør gen-
nemføres ubrudt i det gamle banetracé.  Endvidere 
gjordes gældende, at den cirkulerende cykelsti i 
rundkørslen bør krydse rundkørslens ben i underfø-
ringer, som det er sket ved en rundkørsel i Næstved 
(Harrested).   

Vejdirektoratet oplyste, at man i de forberedende 
projektstadier skitsemæssigt har indiceret mulighe-
den af en stioverførsel for "Fodsporet" ved den nye 
omfartsvej.   

Man har imidlertid i det efterfølgende arbejde med 
projektet fundet det væsentligt, at de bløde trafikan-
ters forhold ved rundkørslen på Søndre Ringga-
de/Slagelse Landevej blev håndteret i en sammen-
hængende løsning.  I lyset heraf vil det være bedre at 
lade gående og cyklende på den regionale sti krydse 
Slagelsevej via rundkørslen og en dobbeltrettet cy-
kelsti langs østsiden af Slagelsevej, fremfor ved den 
gamle jernbaneoverkørsel på Slagelsevej, hvor der er 
dårlig oversigt på grund af tæt bebyggelse og læhegn. 
Endvidere kan man ikke anbefale en løsning med to 
stibroer så tæt ved hinanden, som det ville blive til-
fældet hér - hvis kommunen skulle vælge at etablere 
en overførsel for "Fodsporet" ved Slagelsevej.   

Vejdirektoratet finder udfra en samlet vurdering, at 
det fremlagte forslag er trafiksikkerhedsmæssigt til-
fredsstillende.   

Vejdirektoratet bemærkede, at "Fodsporets" værdi 
som trafikåre i praksis må antages at være begrænset, 

dels fordi den efter det foreliggende ikke udstyres 
med belysning, dels under vinterforhold.   

Ejeren af matr.nr. 9a Harrested By, Sludstrup, oply-
ste, at han i dag lejer et areal af naboejendommen, 
matr.nr. 9o Harrested By, Sludstrup, som han har 
indrettet til hestefold. Han har planer om at erhverve 
dette areal, hvilket ejeren af matr.nr. 9o er indforstået 
med.  Hvis den nye adgangsvej til afskåret areal af 
matr.nr. 4a Antvorskov Hgd, Slagelse Jorder, anlæg-
ges på matr.nr. 9o Harrested By, Sludstrup, som vist 
på oversigtsplanen, vil det umuliggøre hans erhver-
velse af det lejede areal. Ejeren gjorde herved gæl-
dende, at hans ejendom i så fald vil blive uanvendelig 
til hestehold.   

Vejdirektoratet oplyste, at hvis det på forretningen 
fremlagte ændringsforslag med hensyn til anvendel-
sen af matr.nr. 4hs, Antvorskov Hgd., Slagelse Jor-
der, vedtages, er der mulighed for at  skabe direkte 
adgang fra Slagelsevej til det afskårne areal af 
matr.nr. 4a. I så fald bortfalder behovet for den fore-
slåede adgangsvej over matr.nr. 9o, som direktoratet 
derfor vil være indforstået med at lade udgå af pro-
jektet. 

Hvis der ikke kan skabes direkte adgang til det af-
skårne areal af matr.nr. 4a fra Slagelsevej, vil der 
fortsat være behov for en adgangsvej over matr.nr. 
9o.  Vejdirektoratet har ingen indvendinger imod, at 
adgangsvejen flyttes mod vest i forhold til det fore-
slåede, men anmodning herom må i givet fald frem-
sættes af ejeren af matr.nr. 9o. 

Ejeren af matr.nr. 28x Harrested By, Sludstrup, op-
fordrede til, at indgrebet i hans have begrænses mest 
muligt. 

Vejdirektoratet vil undersøge mulighederne for at 
begrænse indgrebet i ejendommen.   

Ejeren af matr.nr. 28d m.fl. Harrested By, Sludstrup, 
gjorde opmærksom på vigtigheden af, at der sikres 
gode vendemuligheder for store lastbiler til og fra 
erhvervsvirksomheden på ejendommen, når Nødde-
bovej afbrydes ved Slagelse Landevej.   

Vejdirektoratet anførte, at udgangspunktet er, at ve-
jen også efter projektet skal være egnet til at betjene 
den lovlige trafik til og fra de pågældende ejendom-
me. Man har næppe i almindelighed krav på vende-
mulighed for store køretøjer på det offentlige vejare-
al, hvorfor en decideret vendeplads for lastbiler m.v. 
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i givet fald må etableres på ejerens egen ejendom.  
Vejdirektoratet er dog indstillet på i dialog med eje-
ren at undersøge de praktiske løsningsmuligheder 
nærmere.      

Ejeren af matr.nr. 2f Antvorskov Hgd., Slagelse Jor-
der påpegede, at den dobbeltrettede cykelsti langs 
østsiden af Slagelsevej vil komme meget tæt på huset 
og spurgte, om der i givet fald er mulighed for, at 
ejendommen kunne totaleksproprieres.  

Vejdirektoratet oplyste, at etablering af den dobbelt-
rettede cykelsti er betinget af, at det fremlagte løs-
ningsforslag for afvikling af cykeltrafik mellem de to 
dele af "Fodsporet", henholdsvis øst for Slagelsevej 
og vest for omfartsvejen, godkendes af ekspropriati-
onskommissionen.  Hvis projektet godkendes, vil 
Vejdirektoratet ikke modsætte sig en totalekspropria-
tion af ejendommen, når dette ønskes af ejeren.  

Repræsentanter for "Idagård" redegjorde for ejen-
dommens særlige driftsforhold og fremsatte ønske 
om, at der etableres en tunnel for landbrugsmaskiner 
på 4,5 x 5,0 m under omfartsvejen mellem de to dele 
af matr.nr. 4a m.fl. Antvorskov Hgd., Slagelse Jor-
der, henholdsvis nord og syd for omfartsvejen.  Der-
udover ønskes privat vej "Idagårds Allé" forlænget 
frem til underføringen, idet den del af "Idagårds Al-
lé", som nu forløber parallelt med og nord for den 
nye omfartsvej med udmunding i Søndre Ringgade, 
nedlægges og afrømmes. Fra underføringens udmun-
ding på del af matr.nr. 4a syd for omfartsvejen, øn-
skes en ny vej etableres langs med omfartsvejen frem 
til Slagelsevej.  

Ønsket er dels trafiksikkerhedsmæssigt begrundet, 
idet det vil betyde, at et stort volumen af tung land-
brugskørsel fra "Idagård" ikke kommer til at belaste 
rundkørslen ved omfartsvejens tilslutning til Sdr. 
Ringgade/Slagelse Landevej. Endvidere undgås tids-
krævende omvejskørsel til den afskårne lod af 
matr.nr. 4a.  Endelig vil omlægningen af "Idagårds 
Allé" muliggøre en omlægning af driften af matr.nr. 
4a nord for omfartsvejen, hvilket vil bidrage til at 
afbøde de ulemper, som gennemskæringen af en stor, 
regulær mark af meget god agerjord medfører for 
driften af landbrugsvirksomheden. 

Ejeren finder principielt, at udgifterne til de nødven-
dige vejændringer bør betales af projektet, men det 
primære ønske er landbrugstunnellen.   

Vejdirektoratet fandt, at der med den foreslåede løs-
ning med en adgangsvej til det afskårne areal af 
matr.nr. 4a over matr.nr. 9o var skabt fornøden vej-
adgang til det afskårne areal.   

Vejdirektoratet anslog, at en landbrugstunnel med de 
angivne dimensioner vil koste i størrelsesordenen 2-
2½ mio kr. for selve bygværket, hvortil vil komme 
betydelige omkostninger til vejændringer.  I øvrigt er 
det Vejdirektoratets generelle erfaring, at de land-
brugstunneler, som man etablerer i forbindelse med 
vejprojekter for at afbøde driftsulemper, meget ofte 
henligger ubenyttede, fordi ejerne i sidste ende væl-
ger andre driftsmæssige løsninger.       

Kommissionens bemærkninger og beslutning: 

Vedrørende totalekspropriation af matr.nr. 6d Slots 
Bjergby By, Slots Bjergby.  

Kommissionen finder, under hensyn til indgrebets 
omfang og omfartsvejens nære beliggenhed ud for 
bygningerne samt til det oplyste om den ene ejers 
helbredstilstand, at ønsket om totalekspropriation af 
ejendommen, som anlægsmyndigheden ikke har 
modsat sig, skal imødekommes.   

Vedrørende flytning af omfartsvejens linieføring ved 
skæringen med Skælskør Landevej. 

Kommissionen har forståelse for, at det store indgreb 
i matr.nr. 6h Slots Bjergby By, Slots Bjergby, på en 
særdeles følelig måde vil berøre ejendommen og den 
store, parklignende have. 

Kommissionen finder imidlertid udfra en samlet vur-
dering, at linieføringen på dette sted, som har været 
genstand for grundige overvejelser, af de grunde, der 
er anført af Vejdirektoratet, må fastholdes.  Kommis-
sionen forudsætter, at Vejdirektoratet forsøger at 
begrænse de midlertidige indgreb i ejendommens 
have mest muligt. 

Vedrørende forholdene for cyklister, busbetjening 
m.v. ved Skælskør Landevej. 

Kommissionen har forståelse for de fra beboerside 
fremførte synspunkter om, at der bør være sikre for-
hold for cyklister, der benytter Skælskørvej/Skælskør 
Landevej.  Kommissionen finder imidlertid at måtte 
give Vejdirektoratet ret i, at cyklisternes forhold efter 
vejprojektet er lige så gode som, eller bedre end, de 
eksisterende.  Kommissionen finder derfor ikke at 
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have grundlag for at pålægge Vejdirektoratet som led 
i projektet at iværksætte yderligere forbedrende for-
anstaltninger som de ønskede. Spørgsmålet om etab-
lering af cykelsti på Skælskørvej må i givet fald rej-
ses overfor kommunen.   

Som anført af Vejdirektoratet hører spørgsmålet om 
busbetjening af lokalområdet hverken under direkto-
ratet eller ekspropriationskommissionen.  Kommissi-
onen har derfor ikke grundlag for at træffe bestem-
melse herom, men har noteret sig, at anlægsmyndig-
heden er i dialog med Movia om spørgsmålet.   

Vedrørende "Fodsporets" krydsning med omfartsve-
jen m.v. 

Kommissionen finder, at den nye regionale stiforbin-
delse, "Fodsporet", bør sikres et sammenhængende 
forløb med krydsning af omfartsvejen ude af niveau.  

Kommissionen finder ikke grundlag for at anfægte 
anlægsmyndighedens vurdering af det fremlagte for-
slag som trafiksikkerhedsmæssigt tilfredsstillende. 
Kommissionen finder dog, at der med niveaufri 
krydsning af "Fodsporet" tilføres projektet en yderli-
gere sikkerhedsmæssig kvalitet med hensyn til de 
bløde trafikanters forhold.  

Kommissionen har ved afgørelsen lagt vægt på de 
synspunkter, som er fremført af Naturstyrelsen og fra 
borgerside. Det findes bedst svarende med intentio-
nerne bag etableringen af den regionale sti, at denne 
gennemføres med et sammenhængende forløb, i det 
gamle banetracé, i stedet for at trafikstrømmen på 
stien på en strækning skal ledes ud og afvikles ad det 
almindelige vej- og cykelstinet.  

Kommissionen finder ikke, at der ud fra trafiksikker-
hedsmæssige betragtninger er grundlag for at stille 
krav om, at den tilbagetrukne cykelsti omkring rund-
kørslen skal udføres med niveaufrie krydsninger af 
benene i rundkørslen.  

Som en konsekvens af kommissionens beslutning, 
finder kommissionen herefter 

at den foreslåede dobbeltrettede cykelsti fra "Fodspo-
ret" langs rundkørslens vestlige ben samt den fore-
slåede dobbeltrettede cykelsti langs rundkørslens 
sydlige ben og Slagelsevej, for så vidt angår stræk-
ningen fra Nøddebovejs udmunding i Slagelsevej 
frem til "Fodsporets" krydsning med Slagelsevej, bør 
udgå af projektet, da der ikke er trafikalt behov for 

disse elementer. Der vil herefter ikke være grundlag 
for totalekspropriation af matr.nr. 2f Harrested By, 
Sludstrup, da ejendommen herefter ikke berøres af 
vejanlægget.  Det vil ligeledes  ikke være nødvendigt 
at foretage indgreb i matr.nr. 28x Harrestrup By, 
Sludstrup, da denne ejendom herefter ikke berøres af 
vejanlægget.  

Kommissionens beslutning indbærer endvidere,  

at anlægsmyndighedens forslag til projektændring 
for så vidt angår anvendelsen af matr.nr. 4hs Antvor-
skov Hgd., Slagelse Jorder, m.v., bortfalder i sin 
helhed, og at det fremlagte Forslag til Tekniske Be-
stemmelser derfor fastholdes for så vidt angår ad-
gangsvej til afskåret areal af matr.nr. 4a Antvorskov 
Hgd, Slagelse Jorder, over matr.nr. 9o Harrested By, 
Sludstrup, dog således at adgangsvejens placering 
evt. kan ændres, såfremt ejeren af matr.nr. 9o måtte 
have ønske herom, jf. ovenfor.  

Vedrørende Idagård.  

Selv om kommissionen anerkender, at der er tale om 
et betydeligt indgreb, finder den ikke at have grund-
lag for at pålægge anlægsmyndigheden at imøde-
komme ejerens ønske om etablering af en stor land-
brugstunnel til afhjælpning af driftsulemperne for 
ejendommen.  Kommissionen har herved lagt vægt 
på, at anlægsudgiften til tunnellen og de tilhørende 
nye adgangsveje ikke synes at stå i et rimeligt for-
hold til værdien af det afskårne areal, som tunnellen 
skal betjene. 

Kommissionen finder endvidere, udfra det på forret-
ningen oplyste om ejendommens drifts- og samar-
bejdsforhold, at den trafiksikkerhedsmæssige gevinst 
ved den af ejeren foreslåede løsning vil være begræn-
set. 

Med ovennævnte bemærkninger vedtog kommissio-
nen det forelagte projekt med de ændringer og tilfø-
jelser, der fremgår af nedennævnte særlige bestem-
melser. 

Særlige bestemmelser  

Slagelse Kommune 

Slagelse Omfartsvej etape 2, beliggende sydøst for 
Skælskørvej (st. 0.000–2.710) og udvidelse af Sla-
gelse Omfartsvej etape 1, nordvest for Skælskør-
vej fra 2 til 4 spor på strækningen st. 0.000-0.380 
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(Fælles 0-pkt. med etape 2, modsat stationerings-
retning). 

Udvidelse af Omfartsvejen etape 1 

St. 0.000 – st. 0.380 

Omfartsvejens etape 1 udvides fra 2 til 4 spor. 

Langs vestlig skråningstop anlægges en adgangsvej 
til den fremtidige ejendom del 2 af matr.nr. 1b 
Landsgrav, Slagelse Jorder og matr.nr. 2d Landsgrav, 
Slagelse Jorder. 

St. 0.000 – st. 0.080 h.s 

Der anlægges en shunt forbi rundkørsel 

Omfartsvejen etape 2 

St. 0.000 

Etape 2 starter i rundkørsel ved Skælskørvej. 

St. 0.000 – st. 0.160 

Der etableres støjvolde på begge sider af Omfartsve-
jen. 

Matr. nr 6d Slots Bjergby By, Slots Bjergby totalek-
sproprieres. 

St.0.060 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 0.175 

Skælskør Landevej afbrydes og der etableres en sti-
bro over Omfartsvejen. 

Skælskør Landevej 

St. 0.000 – st. 0.140 

St. 0.020 

Eksisterende vej indsnævres til sti, bredde 3 meter. 

St. 0.060 

Stien føres over Omfartsvejen. 

 

St. 0.065 h.s. 

Indkørsel afbrydes.  

St. 0.090 

Stien udvides til eksisterende vejbredde. 

St. 0.100 h.s. 

Der etableres ny indkørsel til ejendommen 7f Slots 
Bjergby By, Slots Bjergby efter nærmere aftale med 
ejeren. 

På ejendommene matr. nr. 28a og 28e Slots Bjergby 
By, Slots Bjergby er der i dag ifølge matrikelkortet 
udlagt en 4 meter bred privat fællesvej langs skel 
mod matr.nr. 7f Slots Bjergby, Slots Bjergby. Det 
sikres, at denne får et 4 meter bredt befæstet areal, og 
at der gives ejeren af matr. 7a Slots Bjergby By, Slots 
Bjergby færdselsret til denne, således at der skabes 
adgang til den afskårne del af matr. nr. 7a, idet even-
tuelt et areal af matr.nr. 7f anvendes. 

Omfartsvejen forts. 

St. 0.185 – st. 0.220 h.s. 

Afskåret areal af matr. nr. 7f Slots Bjergby By, Slots 
Bjergby medeksproprieres. 

St. 0.270 – st. 0365 v.s. 

Afskåret areal af matr. nr. 6h Slots Bjergby By, Slots 
Bjergby medeksproprieres. 

St. 0.400 – st. 0.480 v.s. 

Afskåret areal af matr. nr. 7a Slots Bjergby By, Slots 
Bjergby medeksproprieres. 

St. 1.500 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 

St. 2.000 

Omfartsvejen skærer gennem et vandhul og en vildt-
remise, som fjernes. 

St. 2.130 v.s. 

Der etableres et regnvandsbassin. 
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St. 2.550 

Vejen krydser en nedlagt jernbane, der er planlagt 
omlagt til en stiforbindelse - kaldet ”Fodsporet”.  
Stien krydser vejen i en niveaufri skæring.  

St.  2.710 

Der etableres en 4-benet, 2-sporet rundkørsel. Rund-
kørslen udformes med en midterø-diameter på 32,00 
m, et overkørselsareal med en bredde på 4.10 m, et 
cirkulationsareal med en bredde på 9.60 m, og en sti 
20,00 meter forskudt fra cirkulationsarealets ydre 
begrænsningslinje. 

Omfartsvejen, Søndre Ringgade, Slagelsevej og Sla-
gelse Landevej tilsluttes rundkørslen. 

Langs Slagelse Landevejs sydlige side anlægges en 
støjvold. 

Afskåret areal af matr. nr. 13 Antvorskov Hgd., Sla-
gelse Jorder beliggende mellem Slagelse Landevej og 
Nøddebovej medeksproprieres. 

Afskåret areal af matr. nr. 4hs Antvorskov Hgd., 
Slagelse Jorder beliggende mellem Slagelsevej og 
Omfartsvejen medeksproprieres. 

Til afskåret areal af matr. nr. 4a Antvorskov Hgd., 
Slagelse Jorder, syd for Omfartsvejen, etablereres ny 
adgangsvej over matr. nr. 9o Harrested By, Slud-
strup, efter nærmere aftale med ejeren af denne ejen-
dom, og der gives matr.nr. 4a færdselsret til del af 
Søvej.  

Stisystem: 

Ensrettet sti langs sydsiden af Søndre Ringga-
de/Slagelse Landevej forlægges langs rundkørslens 
nordlige og østlige ben og tilsluttes den om rundkørs-
len cirkulerende sti. Dobbeltrettet sti nord for samme 
veje bibeholdes og tilsluttes den om rundkørslen 
cirkulerende sti. 

Der etableres dobbeltrettet sti langs østsiden af Sla-
gelsevej mellem rundkørslen og Nøddebovej. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet.  
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	Som en konsekvens af ovennævnte forslag, hvorefter den bløde trafik til og fra "Fodsporet" ledes ud og afvikles omkring rundkørslen og ned ad Slagelsevej, vil der henligge et stykke aflagt bane uden anvendelsesmuligheder på arealet mellem Slagelsevej og den nye omfartsvej.  
	Det tidligere sporareal foreslås i givet fald nedlagt og afrømmet, hvorefter såvel dette areal som det afskårne areal af matr.nr. 4hs Antvorskov Hdg., Slagelse Jorder, mellem omfartsvejen, banearealet, rundkørslen og Slagelsevej, som i det fremlagte projekt er foreslået medeksproprieret og anvendt til terrænregulering, naturligt vil kunne tillægges matr.nr 4a, der har samme ejer som matr.nr. 4hs.  
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	Vedligeholdelse
	Tilpasning af etape 1

	Øvrige forhold
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	Fremkomne bemærkninger
	Særlige bestemmelser 
	Slagelse Omfartsvej etape 2, beliggende sydøst for Skælskørvej (st. 0.000–2.710) og udvidelse af Slagelse Omfartsvej etape 1, nordvest for Skælskørvej fra 2 til 4 spor på strækningen st. 0.000-0.380 (Fælles 0-pkt. med etape 2, modsat stationeringsretning).
	Udvidelse af Omfartsvejen etape 1
	St. 0.000 – st. 0.380
	Omfartsvejens etape 1 udvides fra 2 til 4 spor.
	Langs vestlig skråningstop anlægges en adgangsvej til den fremtidige ejendom del 2 af matr.nr. 1b Landsgrav, Slagelse Jorder og matr.nr. 2d Landsgrav, Slagelse Jorder.
	St. 0.000 – st. 0.080 h.s
	Der anlægges en shunt forbi rundkørsel
	Omfartsvejen etape 2
	St. 0.000
	Etape 2 starter i rundkørsel ved Skælskørvej.
	St. 0.000 – st. 0.160
	Der etableres støjvolde på begge sider af Omfartsvejen.
	Matr. nr 6d Slots Bjergby By, Slots Bjergby totaleksproprieres.
	St.0.060 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 0.175
	Skælskør Landevej afbrydes og der etableres en stibro over Omfartsvejen.
	Skælskør Landevej
	St. 0.000 – st. 0.140
	St. 0.020
	Eksisterende vej indsnævres til sti, bredde 3 meter.
	St. 0.060
	Stien føres over Omfartsvejen.
	St. 0.065 h.s.
	Indkørsel afbrydes. 
	St. 0.090
	Stien udvides til eksisterende vejbredde.
	St. 0.100 h.s.
	Der etableres ny indkørsel til ejendommen 7f Slots Bjergby By, Slots Bjergby efter nærmere aftale med ejeren.
	På ejendommene matr. nr. 28a og 28e Slots Bjergby By, Slots Bjergby er der i dag ifølge matrikelkortet udlagt en 4 meter bred privat fællesvej langs skel mod matr.nr. 7f Slots Bjergby, Slots Bjergby. Det sikres, at denne får et 4 meter bredt befæstet areal, og at der gives ejeren af matr. 7a Slots Bjergby By, Slots Bjergby færdselsret til denne, således at der skabes adgang til den afskårne del af matr. nr. 7a, idet eventuelt et areal af matr.nr. 7f anvendes.
	Omfartsvejen forts.
	St. 0.185 – st. 0.220 h.s.
	Afskåret areal af matr. nr. 7f Slots Bjergby By, Slots Bjergby medeksproprieres.
	St. 0.270 – st. 0365 v.s.
	Afskåret areal af matr. nr. 6h Slots Bjergby By, Slots Bjergby medeksproprieres.
	St. 0.400 – st. 0.480 v.s.
	Afskåret areal af matr. nr. 7a Slots Bjergby By, Slots Bjergby medeksproprieres.
	St. 1.500 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 2.000
	Omfartsvejen skærer gennem et vandhul og en vildtremise, som fjernes.
	St. 2.130 v.s.
	Der etableres et regnvandsbassin.
	St. 2.550
	Vejen krydser en nedlagt jernbane, der er planlagt omlagt til en stiforbindelse - kaldet ”Fodsporet”.  Stien krydser vejen i en niveaufri skæring. 
	St.  2.710
	Der etableres en 4-benet, 2-sporet rundkørsel. Rundkørslen udformes med en midterø-diameter på 32,00 m, et overkørselsareal med en bredde på 4.10 m, et cirkulationsareal med en bredde på 9.60 m, og en sti 20,00 meter forskudt fra cirkulationsarealets ydre begrænsningslinje.
	Omfartsvejen, Søndre Ringgade, Slagelsevej og Slagelse Landevej tilsluttes rundkørslen.
	Langs Slagelse Landevejs sydlige side anlægges en støjvold.
	Afskåret areal af matr. nr. 13 Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder beliggende mellem Slagelse Landevej og Nøddebovej medeksproprieres.
	Afskåret areal af matr. nr. 4hs Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder beliggende mellem Slagelsevej og Omfartsvejen medeksproprieres.
	Til afskåret areal af matr. nr. 4a Antvorskov Hgd., Slagelse Jorder, syd for Omfartsvejen, etablereres ny adgangsvej over matr. nr. 9o Harrested By, Sludstrup, efter nærmere aftale med ejeren af denne ejendom, og der gives matr.nr. 4a færdselsret til del af Søvej. 
	Stisystem:
	Ensrettet sti langs sydsiden af Søndre Ringgade/Slagelse Landevej forlægges langs rundkørslens nordlige og østlige ben og tilsluttes den om rundkørslen cirkulerende sti. Dobbeltrettet sti nord for samme veje bibeholdes og tilsluttes den om rundkørslen cirkulerende sti.


