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Vejdirektoratet 
Vejplan og miljøafdelingen 

Att: Jesper Kaae (Projektleder) 
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 
1577 København V. 

 
 
 
Ønsker til Frederikssundmotorvejen, efter offentliggørelsen af en 

nyrevideret VVM-analyse  
 
Gundsømagle Landsbyråd har igennem mange år fulgt med i projektet omkring 

Frederikssundmotorvejen. Vi erfarer og fornemmer at tidspunktet for en igangsætning af dette 

projekt rykker tættere på.   

 

Derfor vil vi gerne her komme med en enkel, men for os yderst vigtig lille tilføjelse til projektet, 

der i den grad vil sikre trafiksikkerheden for cyklister, der skal cykle fra Gundsømagle by mod 

S-togsnettet (Stenløse/Veksø).   

 

Ønsket er at der bliver etableret en mulighed for cyklister til at passere motorvejen (helst en 

underkørsel - alternativt en overkørsel) hvor den planlagte motorvej krydser Holmevej ude øst 

for Gundsømagle (Se vedlagte kort). 

 

Hvis denne kan etableres, vil man få disse fordele: 

1) Man vil få en perfekt og cykelsikker vej fra Gundsømagle (med over 3000 borgere) ud til 

grusgraven nord for Holmevej, hvor man så kan cykle mod nord ad en privat fællesvej 

(Blæsenborgvej) – og komme til Stenløse og/eller videre til Veksø.  

2) Roskilde Kommune har allerede nu bemalet vejen som ”2 minus 1 vej” og hvis en 

underkørsel/overkørsel kun for cyklister etableres vil vejen ud til krydsningen af 

motorvejen kun blive brugt af vejens egne lokale beboere. Man får altså en yderst stille 

og sikker cykelvej, hvor der ikke behøves at blive etableret yderligere cykelsti. 

 

Hvis en underkørsel / overførsel for cyklister ikke etableres: 

Så vil cyklister mod S-toget (til Stenløse eller Veksø) skulle køre ud af Gundsømagle ad 

Østrupvejen og op over den nye vej, med til tilkørsel mod nord og syd til motorvejen. Denne 
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vej vil blive væsentlig trafikeret med trafikken fra Gundsømagle der skal til og fra motorvejen. 

Vejdirektoratets egne beregninger viser at der vil være hele 4600 biler i døgnet på denne 

strækning i 2030 hvis motorvejen bliver bygget. 

Vi kan ikke se af planen, om denne vej er planlagt med en cykelsti, men selv med en cykelsti, 

vil alene krydsningen af de mange til- og afkørsler hen over motorvejen her udgøre en 

væsentlig fare.  

Det er Landsbyrådets opfattelse at en løsning med en overførsel/underføring for cyklister ved 

Holmevej vil blive en væsentlig billigere og mere cykelsikker vej, end hvis cyklisterne skal køre 

mod Veksø/Stenløse ud ad Østrupvej og op over motorvejen med til- og afkørsler på en 

nyetableret cykelsti.   

En anden vej for cyklister kunne så også være at cykle fra Gundsømagle op ad Gulddyssevej 

(hvor der nu er cykelsti) og ud til A6. Via A6 kan man cykle nordpå, men her ender cykelstien et 

godt stykke før man kan cykle mod Stenløse ad den nye supercykelsti fra Jyllinge til Stenløse. 

At cykle langs A6 med over 15000 daglige biler og tunge lastvognstog tæt på er absolut ikke et 

godt og sobert alternativ. Samtidig er denne vej væsentlig længere. 

Roskilde som en cyklist-venlig kommune. 

Roskilde har igennem årene gjort meget for at kommunen kan fremstå som cyklistvenlig. Hvis 

Frederikssundsmotorvejen bliver bygget uden mulighed for at cyklister kan komme sikkert 

mellem Gundsømagle og S-togsnettet, kommer den til at fremme bilpendling på bekostning af 

cykel og tog, hvilket ikke ligger særligt godt i tråd med regeringens målsætning om en 70 % 

CO2 reduktion i 2030. Med Gundsømagle Landsbyråds løsningsforslag vil borgerne i 

Gundsømagle stadig have en god mulighed for kunne cykle sikkert og klimavenligt til arbejde – 

eller til de nærmeste S-togs stationer. Det vil spare samfundet for CO2-udslip – og vil være godt 

for folks sundhed.  

Vi ser hen til at Vejdirektoratet vil tage vores ønsker med i planlægningen, og at Roskilde 

Kommune vil bakke forslaget op. Til gavn for borgerne i Roskilde Nord – og til gavn for klimaet 

og sikkerheden for cyklisterne. 
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