
 

 

       

Palle Bo Orth  

Andevig 7 

4220 Korsør 

 

  

 

 

Trafikinformation når Tour de France 

kommer 
 

Anden etape kører gennem vores kommune 

Anden etape af Tour de France køres lørdag d. 2. juli 2022, og strækker sig fra 

Roskilde til Nyborg. I den forbindelse kommer rytterne gennem vores kom-

mune. Ruten gennem Slagelse Kommune er cirka 20 km lang og strækker sig 

fra Bildsø Strand til Storebæltsbroen I Korsør via Stillinge Strand, Kelstrup 

Strand, Næsby Strand, Frølunde Fed og Svenstrup. Se kort over ruten her: 

https://slagelse.letourcph.dk/ 

 

Du modtager dette orienteringsbrev, da der vil være ændringer i trafikken den 

dag, som kan få betydning for det område hvor du bor/er grundejer. 

 

Lukning af veje 

I forbindelse med løbet vil der af sikkerhedsmæssige årsager være veje, der 

lukker samt Storebæltsbroen. Det drejer sig om selve ruten, men også de om-

kringliggende veje.  

• Ruten lukker kl. 12:00  

• Motorvejen lukker kl. 12:30 

• Storebæltsbroen lukker kl. 13:00 

• De omkringliggende veje lukker på forskellige tidspunkter, men nogle 

allerede kl. 8:00, dog senest kl. 12:00 

 

Derfor er det vigtigt, at du tjekker op på de forskellige vejlukninger. Vejene 

åbner officielt igen, når Politiet åbner dem – det forventer vi er kl. senest 

18:00. 

Hele ruten spærres af med mere end 400 afspærringer – vi håber på jeres 

hjælp til at overholde udkørselsforbuddet mellem 12-18. 

Du kan læse meget mere om vejlukningerne her:  

https://slagelse.letourcph.dk/ 

 

 

Ruten skal friholdes 

Ruten skal være helt ryddet for køretøjer, af hensyn til sikkerheden. Derfor må 

der ingen steder parkeres langs ruten, hverken i rabatten, på cykelstier eller 

ved holdepladser. Biler der holder på ruten, vil blive bortbugseret på dagen.  
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Parkering, parkeringsbilletter og fremmøde på dagen 

Utrolig mange sommerhusejere har inviteret mange gæster til lejligheden. 

Dette giver et stort ekstra antal biler langs ruten. For at afhjælpe for mange 

udfordringer på dagen, skal gæster parkere på privat jord.  

Såfremt man ikke har plads til alle gæsters biler på privat jord, skal der købes 

parkeringsbillet langs ruten. En P-billet koster 50 kr. Vi anbefaler alle besø-

gende at købe en parkeringsbillet, og foreslår jer at fortælle det videre til jeres 

gæster. Der kan købes parkeringsbillet her:  

https://www.ticketmaster.dk/event/517277 

 

Som privat person er det også tilladt at sælge parkeringspladser på privat 

grund. Dog må en billet for en personbil ikke koste mere end 10 Euro/75 kr. jf. 

retningslinjer fra ASO, som ejer Tour de France.  

Vær opmærksom på, at flere veje til ruten lukker kl. 10:00 på dagen. Dette 

kan du se i det interaktive kort. 

 

Vi anbefaler, at dine gæster kommer dagen før – eller senest kl. 10:00 på da-

gen, da der bliver store trafikale udfordringer på dagen. 
 

Plads til ambulancer og brandbiler 

Grundet mange ekstra folk i området og mange der planlægger grill i haven, er 

det essentielt for sikkerheden, at brandvæsnet kan komme frem. Derfor gør vi 

tydeligt opmærksom på her, at samtlige sommerhusveje og villaveje skal være 

friholdt for biler i minimum 3 meters bredde samt ikke tættere end 10 meter 

fra kryds af hensyn til Brandvæsnet. Det vil derfor være begrænset at gæster 

kan parkere på vejene i sommerhusområder.  
 

Markeringscylinder ved din indkørsel 

Hvis du har indkørsel direkte ud til ruten, vil der i dagene op til at Touren kom-

mer forbi, blive placeret en markør i din indkørsel. Du må meget gerne stille 

den i midten af din indkørsel d. 2 juli kl. 12:30. Dette gøres som en ekstra sik-

kerhedsforanstaltning, og for at forhindre bilister på ruten mellem 12:30-

18:00.  
 

Frivillige 

For at puslespillet omkring Tour de France kan gå op, kræver det hjælp fra en 

masse frivillige hænder. Der vil være 300 seje frivillige fordelt langs ruten, og 

ved parkeringsområderne. Vi håber at I vil tage godt imod dem, og hvis de 

skulle få brug for drikkevand eller et toilet, at I vil hjælpe dem. Vi sætter toi-

letter og vandposter op langs ruten, men ikke alle er lige tæt på det. Skulle du 

have fået lyst til at være frivillig, kan du stadig melde dig her:  

 

https://slagelse.tourfrivillig.dk/signup?groupid=baakK 
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Et par gode råd 

• Vi anbefaler, at I tager cyklen på dagen. Da det bliver nemmere at na-

vigere og bevæge sig rundt på dagen, med sin cykel. Det er også en 

mulighed at køre til en parkeringsplads, og derfra cykle til sit bestem-

melsessted.  

• For at skabe en hyggelig stemning langs ruten men også i hele kommu-

nen, opfordrer vi alle med flagstang til at hejse flaget på dagen.  

• Hvis I får gæster, opfordrer vi dem til at komme i meget god tid, da der 

kan forventes kø på dagen! 

 

Kom til infomøde d. 30. maj, og hør mere 

Mandag d. 30. maj afholdes der infomøde, hvor alle er velkomne. Her vil der 

blive fortalt om Touren, og hvordan den vil påvirke området omkring ruten. 

Der vil også være mulighed for en snak med Tour-teamet fra Slagelse Kom-

mune. Se mere om infomødet og book plads her: 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/46c2lkofmw 

 

Følg med i forberedelserne til Touren 

Hvis du vil følge med i Tour de France forberedelserne og få seneste nyt, så 

besøg hjemmesiden https://www.slagelse.dk/tourdefrance. Her kan du også 

tilmelde dig vores Tour de France nyhedsbrev.  

 

Yderligere information om Tour de France i Danmark kan findes på den offici-

elle hjemmeside https://letourcph.dk/ 

 

 

God sommer og god Tour! 

Venlig hilsen  

Tour de France-teamet  

Fritidsafdelingen, Slagelse Kommune 
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