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Høringssvar omkring Roskilde Kommunes trafiksikkerhedsplan 2014 
 
Medlemmer af Gundsømagle Landsbyråd er hver især fremkommet med nogle 
konkrete kommentarer til Roskilde Kommunes Trafiksikkerhedsplan for 2014 via 
kommentar-muligheden på kommunens hjemmeside. 
 
Nedenstående er en samlet kort sammenfatning af de væsentligste kommentarer 
som Landsbyrådet gerne ser, at man tager vare omkring i forbindelse med 
trafiksikkerheden omkring Gundsømagle og omegn. 
 
I det nuværende udkast hæfter man sig meget omkring, hvor der er sket ulykker, 
og hvad man derfor kan gøre for hindre det fremover. Det kan i mange tilfælde 
også være yderst relevant, men der er 2 ting her, man også bør iagttage: 
 
1) Mange nærved-ulykker registreres aldrig i statistikken. Det konstaterer vi 
jævnligt, f.eks. omkring krydset ved Hejnstrupvej/Sognevej. Men også småuheld 
med skader på biler og cykler bliver ikke alle registreret, men klaret af de 
involverede parter uden indblanding af politi og dermed registrering.   
 
2) Omkring cykling på landeveje i åbne land. Mange tør med den tætte og intense 
biltrafik der er i dag,  slet ikke at cykle på landevejene. Derfor er der heller ingen 
uheld at indberette.  Men ved at lave cykelstier der forbinder de enkelte landsbyer 
med hinanden og med S-tognettet på Fr.Sund banen vil man give borgerne en flot 
mulighed for at kunne benytte sig af cykel og offentlige transportmidler til og fra 
jobbet. Og dette både til gavn for miljøet og co2-udslippet. Samtidig vil det gavne 
den almene sundhed for borgerne.    
 
Der er mange steder i omkring Gundsømagle, der kan betragtes som farlige og 
giver anledning til utryghed, men nedenfor har vi nævnt dem, som vi opfatter som 
de væsentligste at få håndteret bedre. 
 

 
Figur 1: En cykelsti op langs Gulddyssevej vil gavne trafiksikkerheden 
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Cykelsti på Gulddyssevej 
Gulddyssevej går fra Gundsømagle mod nord op mod A6 - en strækning på vel ca. 
2 km.  Efter at Gulddysse Kulturgård er bygget helt færdig er der et stort behov for 
en sikker adgang op ad vejen. Den kunne passende føres helt op til A6. Vejen har 
nu fået fartbegrænsning på 60 km/t omkring Gulddyssegården, men vi kan 
konstatere, at dette ikke overholdes. Det forhold at P-arealet ved Kulturgården 
findes på den modsatte side af vejen, gør at der opstår mange farlige situationer, 
når vejen skal krydses. Desuden er vejen kuperet og over lange afstande tæt 
beplantet, hvilket giver en dårlig oversigt.  En dobbelt rettet asfalteret cykelsti 
langs hele Gulddyssevej ville være en rigtig god løsning. 
 

 
Figur 2: En cykelforbindelse til S-tognettet kan med  
fordel laves via en eksisterende grusvej 
 
Cykelsti mod Stenløse St. via Holmevej / Grusgraven 
Landsbyrådet ser en stor fordel i at lave en cykelforbindelse til S-togsnettet og den 
kommende Supercykelsti langs S-banen. Og den vil kunne laves med god brug af 
en eksisterende stiforbindelse, der allerede findes fra grusgraven mod nord til 
Stenløse. 
Man kunne således nøjes med at anlægge en ny dobbeltrettet asfalteret cykelsti ud 
af Holmevej (ca. 1,4 km) og således køre mod nord af den eksisterende sti. 
Løsningen vil muligvis kræve en vis opdatering af grusstien, da den p.t. er lidt 
hullet. Men ruten vil være den naturlige og korteste vej fra Gundsømagle til 
Stenløse. 
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Gulddyssevej v/Brugsen 
Fra centrum af Gundsømagle ved Sognevej/Hovedgaden går Gulddyssevej op mod 
nord gennem byen uden nogen form for chikaner eller bump. 
Udfor byens forretningscenter (Rosentorvet) er der pt. 3 ind- og udkørsler samt et 
bus-stoppested, og der køres (specielt morgen og aften) meget stærkt på stedet. 
Her ønsker Landsbyrådet en form for trafik-chikane og/eller indsnævring, der 
kunne gavne trafiksikkerheden. 
Efter sigende laves der en chikane på "omfartsvejen" Piledyssen ud for Hyldekær 
Børnehave og ved den nye bebyggelse øst for byen, og dette kan vi frygte vil 
medføre, at mere af den gennemkørende trafik fremover vælger at køre ad 
Gulddyssevej ned gennem byen og forbi vores forretningscenter. Derfor er en 
foranstaltning her meget vigtig. Vi er bekendt med at der findes skitser med 
såkaldte flytbare chikaner, dette vil kunne være en brugbar og økonomisk 
forsvarlig løsning. 
 
Krydset Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej 
Krydset er udpeget af Margretheskolen som et meget utrygt sted. Og vi er 
bekendte med flere uheld, specielt om morgenen, når skolebørnene passerer stedet 
på vej ud til skolen 1 km vest for Gundsømagle. 
Oversigten på stedet er ikke OK, og det er på tide, at der findes en mere 
trafiksikker løsning på det "skæve kryds".  Evt. med en helle midt på vejen. 
 
 
Det er vort håb at Roskilde Kommune vil tage disse punkter med i 
Trafiksikkerhedsplanen og landsbyrådet står altid gerne til disposition omkring 
mere deltaljerede drøftelser omkring de skitserede løsninger.  
 
 
 
Mange hilsener 
Palle Gram 
på vegne af Gundsømagle Landsbyråd 
www.gundsømagle-landsbyraad.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


