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Notat om Cykelstier Gundsømagle mod nord 
 
Landsbyrådet er bekendt med den cykelsti-bevilling (ca. 1,7 mill.) der blev 
givet sent i året 2012 på en cykelsti lige nord for Gulddysse Kulturgård mod 
Stenløse, er midlertidig sat i bero. Årsagen er at den kræver indgriben fra 
Egedal Kommune, og de pt. er svære at få i dialog. Og via møder og dialog 
med Roskilde Kommune, kan vi forstå at man gerne ser at bevillingen nu 
bruges på cykelstier mod nord, der ikke umiddelbart kræver indgriben af 
Egedal Kommune. 
 
Gundsømagle Landsbyråd kan i den forbindelse pege på 2 konkrete løsninger 
for at anvende bevillingen på en hensigtsmæssig måde til gavn for borgerne i 
Roskilde Nord. 
 
Alternativ 1  Holmevej-grusgraven-Stenløse 

 

Cykelstien (dobbeltrettet i højre side) tænkes at gå fra de nye huse øst for 
Gundsømagle og ud ad Holmevej til Grusgraven (ca. 1,4 km). Fra grusgraven 
kan man ad en eksisterende grusvej komme mod nord til Stenløse St. 
 
Fordele: 

Man får med denne sti en pendlerrute til S-togsnettet og samtidig en 
forbindelse til den kommende supercykelsti fra Frederikssund mod København. 
Cyklister der kører mod nord af den eksisterende grusvej (Blæsenborgvej) kan 
således vælge, når de når supercykelstien, om de vil køre til Stenløse St. (mod 
venstre) eller mod Veksø St. (til højre).  
En stiforbindelse mod Supercykelstien vil være unik, da den mod øst vil gå helt 
til København og mod vest til Frederikssund. 
Løsningen vil gøre det muligt for mange at cykle til S-togsnettet og rejse 
videre, og på den måde kan man forestille sig at flere familier i området kan 
undvære, f.eks. bil nr. 2, og på den måde er løsningen Co2-besparende. 
 
Bemærkninger: 

Grusstien fra Grusgraven i Gundsømagle mod Stenløse er netop blevet 
renoveret og kan gå an som cykelsti. Det skal sikres at der sker en fremtidig 
vedligeholdelse, så stien fortsat kan benyttes af cyklister. Hvem der står for 
vedligeholdelsen er Landsbyrådet pt. ikke bekendt med. 
 
(Se figur 1 og 2 bagerst i notatet) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alternativ 2  Gulddyssevej mod A6 

 

En cykelsti (dobbeltrettet i højre side af Gulddyssevej) mod nord fra 
Gundsømagle til Gulddysse Kulturgård og videre til A6. (Se figur 3) 
 
Fordele: 

Gulddysse kulturgård anvendes mere og mere til forskellige kulturelle 
arrangementer, og der er netop også åbnet en Naturbase på stedet, som vil 
give en tilstrømning af børn og unge. Gulddyssevejen er farlig, og der køres 
meget stærkt, også efter at der er opsat skilte med 60 km/t.  
 
Bemærkninger: 

Man har faktisk i dag en mulighed for at benytte en grussti gennem skoven fra 
Gundsømagle til Kulturgården. Men den går over ”Ørebjerget”, som er meget 
svær at passere siddende på en cykel. Og den er længere end en cykelsti langs 
vejen. 
 
 
Samlet konklusion    

 
Et flertal i Landsbyrådet anbefaler således Alternativ 1 med den begrundelse, 
at den skaber den unikke forbindelse til både S-togsnettet og til den 
kommende Supercykelsti. Den vil således være en god pendlerrute, der kan 
være med til at nedbringe Co2-udslippet. 
Flertallet ønsker også en bedre og sikrere forbindelse til Gulddysse Kulturgård. 
Denne kunne imidlertid laves rimeligt billigt ved at føre en skovgrussti udenom 
”Ørebjerget” og videre ad den eksisterende skovgrussti mod Kulturgården. På 
denne måde kunne man både få den gode pendlersti OG en mere sikker sti 
mod Kulturgården. (Se figur 4) 
 
Et mindretal i Landsbyrådet anbefaler Alternativ 2 med den begrundelse, at 
Kulturgården anvendes mere og mere, og Gulddyssevejen bliver stadigt mere 
og mere befærdet. De mener at folk altid vil vælge den korteste vej – hvorfor 
der bør laves en dobbeltretttet asfalteret cykelsti i højre side af vejen, mens en 
grusvej gennem Gulddysse Skov ikke vil blive brugt. 
 
Med ovenstående løsninger har vi således stillet vores lokalkendskab til 
rådighed, og vi håber at den kan bruges konstruktivt. Vi stiller os gerne til 
rådighed omkring yderligere spørgsmål og indgår meget gerne i en dialog, når 
det konkrete arbejde skal igangsættes, hvilket vi håber sker snarest. 
 
Vi er også bekendt med ønsker i Gundsømagle om en cykelsti ned ad 
Hejnstrupvej mod Tågerup og Lilleskolen. Ønsket er også yderst relevant, men 
vi vurderer, at en sådan løsning vil være en væsentligt mere bekostelig affære 
at lave end de 2 nævnte forslag, pga. af de mange gamle statslandbrug, der 
ligger tæt ud til vejen. Men vi har helt klart også dette ønske i tankerne.       
 
 



 

KORT over de 2 skitserede alternativer 
 

 
 Figur 1: Alternativ 1: RØD viser ny dobbeltrettet cykeltsti. BLÅ viser eksisterende grussti mod 
nord til Stenløse – med forbindelse til Supercykelstien 
 

 
Figur 2: Alternativ 1: Ved svinget ude af Holmevej kan man evt. gå bagom og følge skel. Og 
man kan forkorte anlægget af cykelsti, hvis man kan lave en sti venstre om søen ved 
grusgraven. 



 

 
Figur 3: Alternativ 2: En dobbeltrettet cykelsti direkte ad Gulddyssevej via Kulturgården og 
videre til A6. 
 

 
Figur 4: Man kan faktisk lave en billig (og køn vej) til Gulddysse Kulturgård ved at lave en 
supplerende skovsti uden om ”Ørebjerget” som går videre ad den eksisterende skovsti og 
ender ved Kulturgården. 


