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Vores landsby – vores fremtid … 

Gundsømagle,  11. oktober 2012 

 

Høringssvar til Roskilde Kommunes Cyklistplan 2012   
 

Indledning 
 

Gundsømagle Landsbyråd
1
 har siden sin start i 2009 haft bedre forhold for cyklisterne på programmet. 

Det er derfor rart at se, at Roskilde Kommune nu laver en egentlig strategi for cyklistområdet, med henblik 

på at fremme cyklismen både i forbindelse med rekreation og let afgang til naturen, men også i forbindelse 

bedre sikkerhed, og bedre muligheder for at bruge cyklen i kombination med bus og tog.  

Når vi gennemlæser det foreliggende udkast til cyklistplan 2012, kan vi dog konstatere, at det ikke er oppe i 

kommunens nordlige del, at der er planer om at lave de store tiltag. 

Derfor vil vi med dette høringssvar gerne påpege nogle helt konkrete ønsker for Gundsømagle-området, da 

det nu er dette område, der naturligvis har vores forenings største interesse. 

Hvad kan Gundsømagle Landsbyråd byde ind med? 

Vi har gennem vores daglige færden i området en stor lokal viden, som vi håber at Roskilde Kommune kan 

drage nytte af, og vi glæder os til et konstruktivt samarbejde med kommunen, borgerne og andre relevante 

aktører i lokalområdet omkring cyklistplanen. 

Derfor tilbyder vi samarbejde på vegne af landsbyen til at være case på en lokal cyklistplan. Vi KAN mobili-

sere de lokale kræfter i byen, og bidrage til at igangsætte, facilitere og bringe viden og ejerskab til udviklin-

gen af en sådan plan sammen med byens interesserede borger i samarbejde med Roskilde Kommune. 

Landsbyrådets ønsker for en lokal cyklistplan er, at den: 

♥ Er visionær, helhedsorienteret og handlingsorienteret 

♥ Er landsbyens plan med den kommunale cyklistplan som rammesætter 

♥ Betragtes som en del af mobiliteten for cyklister og fodgængere i og omkring 

Gundsømagle 

♥ Understøtter Gundsømagle som en grøn, levende og sund landsby, der er i 

forbindelse med det omkringliggende miljø. 

♥ Fremmer cyklen som et sikkert og nemt transportmiddel og en naturlig og 

attraktiv del af transportvalget til pendling og i fritiden. 

♥ Fremmer naturoplevelser, friluftsliv og turisme for fodgængere og cyklister 

 

                                                           
1
 Gundsømagle Landsbyråd (http://www.gundsoemagle-landsbyraad.dk) er en lokal interesse- og borgerforening 

hjemhørende i Gundsømagle Sogn, der har til formål at samle, styrke og være talerør for byen i forhold til nærsam-

fundet og i et regionalt og nationalt perspektiv i alle samfundsforhold, der påvirker og vedrører livet i byen. Forenin-

gen har eksisteret siden 2009 og har pt. 265 medlemmer blandt byens 1100 husstande. 



 

2 

 

Vores landsby – vores fremtid … 

Konkrete ønsker omkring cykelstierne omkring Gundsømagle 
 

1) Cykelsti langs Gulddyssevej til Gulddyssegården og til forbindelse Jyllinge-Stenløse 

Gulddysse Kulturgård er et unikt projekt, og gården, der nu er helt færdig, huser en række aktiviteter. Det 

være sig kunst-udstillinger, jævnlige jazz-arrangementer mv.  Snart bliver også en Naturskole færdig i om-

rådet, og den vil blive besøgt af rigtigt mange fra f.eks. Margretheskolen og den nye Specialskole (Det gam-

le Rådhus). Men vejen dertil er ikke for cyklister. Gulddyssevej fungerer som en stærkt trafikeret gennem-

kørselsvej – og hastigheden er langt over de tilladte 60 km/t, som skiltene påbyder. 

Derfor vil en dobbeltrettet cykelsti her (i vejens højre side set fra Gundsømagle) være et stærkt ønske.  

Den vil kræve at en del af den nyanlagte Gulddysseskov bruges til formålet. Dette har vi forelagt Natursty-

relsen (v/skovrider Kim Søderlund), og han ser positivt på ideen.  

Fra samtaler med byens borgere ved vi også, at det er et udtalt ønske med en sikker cykelstiforbindelse på 

denne strækning. Vi har forsøgt ifm. med de nye busplaner, at få linie 600S omlagt til at køre ad Gulddysse-

vej, men indtil videre uden held. Stedet er derfor pt. helt uden BUS-forbindelser og uden cykelsti forbindel-

ser. 

En cykelsti her kunne så også udmunde i den planlagte senere stiforbindelse fra Jyllinge mod Stenløse, som 

nævnes i notatet (og vist på kort 5.2).  

 

 

Fig. 1) Cykelsti ad Gulddyssevej (inkl. forbindelse til sti Jyllinge-Stenløse) 

2) Cykelsti mod Stenløse 

En cykelsti op mod S-togsnettet har også altid stået på vores ønskeliste. En af mulighederne er at benytte 

den eksisterende grusvej fra grusgraven ved Holmevej og op mod nord til det sydlige Stenløse. Vejen er 

formodentligt en privat fællesvej, den er på flere kort benævnt ”Blæsenborgvej”. 

Den tidligere ejer har desværre ikke opfyldt sin formodere pligt til at vedligeholde vejen, hvorfor den nu 

optræder i en ret sørgelig forfatning. 

Men hvis denne vej blev repareret og vedligeholdt, kunne der laves en god cykelsti (for en rimelig udgift) op 

mod den SUPER-cykelsti-forbindelse, der løber fra Stenløse mod Veksø.  Det ideelle ville være at lade for-
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bindelsen fortsætte syd for S-banen, indtil den når stien mod Veksø, så S-banen ikke skal krydses, for at 

man kan fortsætte mod Veksø. 

Med en sådan cykelsti ville man både få en god forbindelse til Stenløse, samtidig med at man også via den-

ne vej kunne fortsætte til Veksø St. (Og videre til Ballerup). Løsningen bliver så først ideel, hvis også der 

laves en sikker cykelforbindelse ud ad Holmevej indtil stiens start ved grusgraven. 

 

Fig. 2) Cykelsti af renoveret eksisterende grusvej mod stenløse – og videre til Veksø  

3) Krydset Hejnstrupvej/Sognevej vest for Gundsømagle 

Krydset har i mange år været en sort plet! Især ved 8-tiden om morgenen er der kaos ved krydset. Oversig-

ten er ringe, når bilerne kommer via Gundsømagle Parkvej og skal ud på Sognevej eller over på Hejnstrup-

vej. De skal så holde tværs over cykelstien for at kunne få udsyn, samtidig med at hundredevis af skolebørn 

kommer fra Gundsømagle på vej mod Margretheskolen. 

Det er yderst vigtigt at få en sikker og brugbar ændring af dette kryds. Nogle har foreslået at lave overgan-

gen for de cyklende ud for skolecykelstien, der udmunder lidt oppe af Parkvejen, så skolebørnene helt und-

går at passere vejen ned i krydset. Om det er løsningen, ved vi ikke klart, da det er vores erfaring at de fle-

ste skolebørn jo kommer kørende inde fra Gundsømagle af Sognevej. 

Men vi er meget positive i at indgå i en vurdering af krydset, for at få den bedste løsning for de svage trafi-

kanter, i dette tilfælde mest de cyklende skolebørn. 

 

4) Cykelsti mod Veksø via Holmevej 

Den ideelle cykel-forbindelse fra Gundsømagle (med over 3000 indbyggere) op mod S-togsnettet, vil dog 

nok være at lave en dobbeltrettet cykelsti ud af hele Holmevej og ud til Hovevej og mod nord til Veksø S. 

Det er den vej de cyklister, der stoler på bilisternes opmærksomhed, kører i dag. Den er nævnt i planen 

med en udgift på 8 mill kr., og ligger således nok ikke lige for, med mindre der kan findes alternative finan-

sieringsmuligheder. Men helt klart den bedste løsning. 

 

5) Vedligeholdelse af eksisterende cykelstier 

Det er vigtigt at man ikke glemmer vedligeholdelsen af de eksisterende cykelstier. De er i dag ofte i en me-

get sørgelig forfatning med store huller. Dette medfører en stor sikkerhedsrisiko. 
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6) Bedre cykelsti-forbindelse til Lilleskolen i Tågerup 

Generelt er det vores ønske at binde de enkelte landsbyer tættere sammen med sikre stiforbindelser. Lille-

skolen i Tågerup ligger i dag utroligt isoleret, og uden sikre forbindelser mod nord eller ud mod A6. Vi ved 

at det er skolens ønske, at få nogle bedre og sikre forbindelser til naturen og til de nærliggende større for-

bindelsesveje. Disse ønsker kan vi kun bifalde. 

 

Konklusion 
Vi kan se at cykelplanens mål er at: 

♥ Flere skal ud at cykle 

♥ Sikkerheden skal forbedres væsentligt 

♥ Man skal have lettere adgang på cykel til rekreative områder 

♥ Man skal i større omfang kunne vælge at kombinere sin cykling med BUS og S-tog, 

f.eks i forbindelse med transport til og fra jobbet. 

 

De ønsker, som vi har ridset op her, mener vi helt klart tilgodeser disse ønsker. 

En cykelforbindelse til S-togsnettet på Frederikssundbanen, vil gøre at mange kan cykle hertil, tage cyklen 

med S-toget, og igen cykle de resterende km i den anden ende. Folk vil, udover at få en sund motion, også 

spare samfundet for Co2-udslip, og for den enkelte vil de måske betyde, at typisk bil nr. 2 kan  afskaffes. 

Ruten via ”Blæsenborgvej” er samtidig en køn og rekreativ rute, som går gennem den smukke ådal, så turen 

kan også nydes af ”søndags-cyklister”. 

Stien mod Gulddyssegård er nødvendig for at publikum kan komme sikkert til stedet. Og med en samtidig 

forbindelse til et kommende stinet (Jyllinge-Stenløse) vil man også her få en god rute ud i naturen. 

Det er vort håb at Roskilde Kommune ser positivt og konstruktivt på de skitserede løsninger, og oppriori-

terer dem i forhold til, hvad der er nævnt i den foreløbige plan. 

Men vi kan ikke vente 10-15-20 år på at blive en sikker, grøn og bæredygtig landsby på transportområ-

det. Når vi læser planen, har det alt for lange udsigter før at der sker noget konkret i område Nord, derfor 

må der nødvendigvis tænkes anderledes, alternativt – der skal skabes synergier, fundraises sammen med 

borgere, erhvervsliv, og samarbejdes med lodsejere. Og vi stiller os gerne til rådighed for et konstruktivt 

samarbejde, med henblik på at få resultater på landkortet, så vi og vores børn kan få gavn af cykelinten-

sionerne inden for en overskuelig tidshorisont. 

 

 

Gundsømagle Landsbyråd 

v/formand Palle Gram 

Nyvej 21, Gundsømagle, 4000 Roskilde 

Mobil 26 81 16 21 

www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 


