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Flere rundkørsler kan få 
pudebump

Indfaldsvejene fra ikke mindst Sorø og Holbæk - og såmænd også Tjørne allé - indebærer ofte 
særdeles høj hastighed hen imod og ind i rundkørslen ved Sorøvej i Slagelse, og det giver 
frygt og usikkerhed hos ikke mindst cyklister. De nye pude-bump ser ud til at gøre kål på den 
høje fart.
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Sorøvej-rundkørslen i Slagelse fyldt af større sikkerhed og lavere hastighed med de nye 
forsøgsbump. Men om ordningen skal gøres permanent og udvides til seks andre rundkørsler i 
kommunen er endnu ikke afgjort i trafiksikkerhedsrådet

Klik og se annoncen

http://www.vdonline.dk/Slagelse/Flere-rundkoersler-kan-faa-pudebump/artikel/7242


Af John Hansen
De første uger med fartnedsættende forsøgs-pudebump i den befærdede rundkørsel på Sorøvej i Slagelse 
Øst ser ud til at falde særdeles positivt ud.

Søndagsavisen erfarer - til dels ved selvsyn hver eneste dag - hvordan bilernes hastighed er betydeligt 
nedsat, og sikkerheden for ikke mindst cyklister og fodgængere er tilsvarende øget.

Omkring 10.000 biler færdes hvert døgn på Sorøvej, og rundkørslen mellem Rema 1000 og Lidl er 
desværre kendt og berygtet som én af kommunens sorteste pletter.

Statistik skal ændres
Som tidligere beskrevet vil det lokale færdselssikkerhedsråd dog have gjort noget ved en statistik, der 
ellers kan berette om adskillige ulykker på stedet. Og endnu flere nær-ved-ulykker.

I den kommende måned ventes færdselsrådet og de tekniske eksperter at gøre erfaringerne op og votere 
om, hvorvidt pude-bumpene skal forblive permanente - og evt. udvides til seks andre farlige rundkørsler 
i storkommunen.

Farten er faldet
'Vi må se. Jeg kan kun sige, at vi i Sorøvej-rundkørslen har konstateret et betydeligt fald i hastighederne 
på stedet - og der er da heller ikke sket uheld. For bilisterne er det både rarest og mest naturligt at 
komme langt ned i fart, når man lader bilen køre over bumpene,' siger rådets formand Jørn-Ole 
Didriksen til Søndagsavisen.


