
Kortudsnit, trafikale hændelser 2008 -  2016  
Slagelsevej 50 – 62 / 53 - 71, 4450 Jyderup (500 meter)  

Hændelser er beskrevet nærmere i det efterfølgende  

  



Ulykker på strækningen Slagelsevej nr. 50-62/53 til 71, 4450 Jyderup 
500 meter 

Biler 

21-10- 

08 

Bilen rammer autoværn ved indkørsel 

mod Jyderup og rammer hegn samt 

parkeret bil på på. 52 og videre ind i 

husgavl på nr. 50 

 
Person skæres fri af den 

totalskadede bil.  

Store skader på bygning og 

beboeres bil på Slagelsevej 52 og 

bygningsskader på nr.50 

Politi 

15-12- 

09 

Påkørsel af nummerskilt 61 og 

vejmarkering 

  

02-01- 

10 

Bil påkører autoværn og snurrer rund 

ved nr. 55-57 

Stakit, låge og elmast påkøres og 

skiftes af grundejer og el selskab.  

 

Politi 

afviser 

17-01- 

10 

Bil kører af vejen og ender 10-15 

meter inde på nr. 61 grund 

  

21-01- 

10 

Bil kører af vejen ved nr. 61 Påkører 

vejmarkering. Kører på kanten af grøft 

  

05-02- 

10 

Påkørsel af autoværn ud for nr. 61 og 

kører i grøften i modsatte side 

Præcist samme felt i autoværnet 

påkørt i 2008 og 09 

 
Hentes af autohjælp 

 

08-07- 

10 

Traktor med arbejdsredskab påkøres 

af personbil ved nr. 69 

  

25-11- 

10 

Personbil snurrer rundt ved indkørslen 

til Jyderup og rammer stendige 

mellem nr. 50 og nr. 

48 

Bilen har en del skader men kan 

køre. 

 

03-12- 

10 

Personbil kører af vejen ved indkørsel 

til 59/61 

Bil trukket ud af 4-hjulstrækker  



16-12- 

10 

Personbil i grøft ud for nr. 61 Hentes dagen efter af autohjælp  

nov-dec 

10 

Der har flere gange været spor af biler 

som har kørt på kanten af grøften og 

vejmarkeringen har været påkørt. 

  

03-02-

11 

Personbil påkører autoværn 50 meter 

før byskilt Autoværnet trykkes 1 

meter tilbage. Skader på bil ukendt 

Nummerplade ligger på stedet og 

kommunen får besked om skaden 

på autoværnet 

 

 

06-12-

11 

Bil påkører autoværn ud og glider i 

grøften ud for nr. 61 

 
Påkørsel og skade anmeldes til 

Holbæk kommune 

Politi  

09-12-

11 

Bil kører af vejen mellem 65 og 59. 

påkører vildthegn og 10 cm stolper på 

en 75 meter strækning og kører ud  

over grøften igen efter indkørsel til 

59/61 

Mange rester fra bilen efterlades på 

strækningen. 

Markejer orienteres. 

 

24-12-

11 

Bil påkører autoværn ud for nr. 61.  

Bil og autoværn er stærkt deformeret. 

Nordvestnyt skriver om 4 ulykker på 

stedet i juledagene. 

 
 

 

28-12-

11 

Autoværn bliver istandsat    

30-12-

11 

Bil påkører autoværn på samme sted.  

bil og autoværn skadet  

Bil afhentes af autohjælp  

2012  

6-1 

Personbil i grøften ud for nr. 61 forladt 

med åben dør 

 Anmeldt 



25-01- 

12 

Personbil i grøft ved nr. 65 

 
 

Totalskadet 

Politi 

2-2- 

2012 

Ved nr. 61. Bil i grøft. Kofanger, glas 

og isoleringsmåtte fra kølerhjelm 

Afhentet efter uheldet  

27-01- 

13 

Personbil glider af vejen og ned i grøft 

ud for nr. 59 

Hentes af autohjælp Politi 

04-02- 

13 

Personbil i grøften på præcist samme 

sted som 27-1-13 

Bilen bliver efterladt. Den 

markeres med plaststrimler.  Politi 

kontaktes 

 

05-02- 

13 

Lastbil i grøften ved nr. 67 Trækkes op af Falck Politi 

18-12- 

13 

Lastbil i grøften ud for nr. 61. 

Diseludstrømning i grøft 

Bilen bliver hentet af Falck og der 

kommer en oprensning af grøft og 

vejrabat 75 til 100 meter 

Politi 

15-08- 

14 
Bil kører frontalt ind i Autoværn i 

kurven ved indkørslen til nr. 54-56. 

Bilen totalskades og autoværn 

deformeres og rykkes 2-3 meter. Ingen 

personskade, men fører bliver kørt på 

hospital for helbredstjek og 

spiritusprøve  

 

Politi 

28-01- 

15 

Personbil påkører skraldebil ud for nr. 

67 

Kun materielskade   

02-03- 

15 

Personbil påkører autoværn ud for nr. 

59/ 61  

Kofanger, glas og plastikdele på 

vejbane 

 

26-04- 

15 

Personbil køre i grøften ud for nr. 59 Trækkes op af 4-hjulstrækker  

 

Ovenstående oplysninger er samlet sammen af beboerne på Slagelsevej ved bygrænsen i 

samarbejde med Gert Mortensen fra trafikgruppen under lokalforum 

Det er påfaldende, at politiet i brev til Holbæk Kommune har oplyst at der ikke foreligger 

politiregistreringer på ulykker i perioden 2001 til 2012, trods vi flere gange har set Politi   

ved de forulykkede køretøjer. 



Dyrevildt 
Området på begge sider af Slagelsevej langs Ravnebækken er indhegnet af lodsejerne, for at 

undgå skader på beplantning. Denne indhegning har begrænset området for dyrepassagen af 

Slagelsevej til området lige ved Ravnebækken 

På Slagelsevej ved byskiltet ved Ravnebækken er antallet af påkørsler af rådyr som krydser 

vejen steget. Oversigten er dårlig for bilisterne, og dyrene springer op fra grøfterne på begge 

sider af Slagelsevej. Påkørslerne sker hen over året, dog mest i forår, sommer og efteråret.  

I 2016 har vi noteret os mindst seks påkørsler, med dødt vildt på kørebanen. 


