
 

 

 Gundsømagle Landsbyråd 
 

 

Trafiksikkerhed i Gundsømagle. 
 

Referat fra mødet d.22.05.2014 med Roskilde kommune, Vej og grønne områder. 
 

Deltagere fra kommunen: Vejingeniør Helle Schou og Morten Heegaard Christensen 

Deltagere fra GLR’s Trafikgruppe: Palle, Georg, Charlotte, Anne Marie og Kirsten.  

Afbud fra Jarl Matthiesen. 

 

Dagsordens eneste punkt  var  trafikforholdene i Gundsømagle, specielt med henblik på  trafikdæmpning på 

Gulddyssevej og Hovedgaden. 

 

Mødet startede med en tur på Gulddyssevej og ned til T- krydset ved Hovedgaden. 
 

GLR fortalte om flg: 

-manglende chikaner på Gulddyssevej fra lyskrydset på Piledyssen mod  Rosentorvet og til T- krydset på 

Hovedgaden. 

-massiv trafik på vejene om morgenen fra Jyllinge, Ølstykke og Stenløse mod Østrup 

-massiv trafik hjem ( lidt mere spredt) om eftermiddagen 

-ræs kørsel ( folk finder den hurtigste vej gennem Gundsømagle og viser sejrstegn) 

-farlige situationer ved busstop 

-børn skal krydse Gulddyssevej ved busstoppestedet, hvor skolestien fortsætter til Margretheskolen. 

-vigtigheden med at bilerne skal bremse ned på strækningen 

-vigtigheden af sammenhæng mellem evt. kommende chikaner 

-10-15 lastbiler morgen og aften kører foran Rosentorvet  på Gulddyssevej for at undgå bump de andre 

steder. 

 

Helle Schou fortalte: 

-Det frarådes med dobbeltrettet cykelsti. 

-Bussen, der holder 5 min for at overholde tiden, må ikke dette. Det er for  farligt og forbudt 

-For mange udkørsler/indkørsler på Rosentorvet. Måske kan man sløjfe den midterste? 

-Brat stop af skolesti for derefter at krydse Gulddyssevej er en gammel lappeløsning. Farligt for børnene. 

- Ikke anbefalelsesværdigt at lave et fodgængerfelt ( ved smedens hus) tæt ved krydset Gulddyssevej 

/Hovedgaden. 

 

Mødet fortsatte indendøre: 
 

Helle Schou:  

1)250.000 kr afsat til Piledyssen. 
2) 110.000 kr til forundersøgelser til Hejnstrupvej ( afsat i Cyklistplanen for 2012).  Der var forslag om at 
bruge pengene til en bussluse på Hejnstrupvej, hvilket ville lukke vejen. 
Desuden forslag om bedre cykelstier mellem Tågerup og Gundsømagle. 

3) 110.000 kr til  forundersøgelse på Gulddyssevej( afsat i Cyklistplanen for 2012) 
 

-Helle havde talt med Ivan Hyllested inden mødet, som ikke helt kunne sige klart om de 2x 110.000 kr begge 

kunne bruges til trafikdæmpning på Gulddyssevej . De skal gavne cyklister. 

 



-GLR mente, at der var mere brug for at bedre forholdene på Gulddyssevej for skolecyklister end på 

Hejnstrupvej. 

Dette vil kræve en politisk beslutning, hvis de skal omprioriteres, men da de er frigivet, skal der spørges i 

Plan og Teknik udvalget ( Torben Jørgensen). 

-Man kunne evt. også anvende de 50.000 kr fra Zebra-”Sikker skolevej”  

-Forslagene fra Jarl Matthiesen var gode, det ene for dyrt, men selvfølgelig værd at diskutere. 

-Georgs snak med Anita Madsen om reparation af fortov – måske cykelstier i begge sider? 

-GLR foreslog en op to date trafiktælling. De eksisterende var for gamle . 

.Helle fortalte om 2-1 vej ( fleksibel kørebane  som Jyllinge  Bygade eller a la mødepladser i Norge på 

smalle veje) Det sætter virkelig hastigheden ned. 

-Kildevej projektet er lavet i forbindelse med astfalt arbejde ( pengene fra drift)  

 

Helle Schou præsenterede et næsten færdigt projekt med midterhelle på Piledyssen. Der er afsat 250.000 kr. 

Denne midterhelle placeret på Piledyssen ud for de nye huse ved Holmehaven, Holmehøjen vil betyde at  

skolebørn/cyklister sikkert kan krydse Piledyssen, køre på cykelstien videre mod Gulddyssevej for derefter at 

stoppe op og krydse den meget farlige vej. 

GLR pointerede, at hvis der laves en indsnævring på Piledyssen ,vil trafikken på Gulddyssevej forøges. Der 

for skal der laves en foranstaltning her. 

GLR  blev hurtigt enige om, at en trafikdæmpende løsning på Gulddyssevej vil blive til  stor gavn for 

cyklister ( som beskrevet i Cyklistplanen). 

Ligeledes var der stor begejstring for en midterhelle placeret ved busstoppestedet og kanten af Rosencentret 

Hvis prisen på en midterhelle på Piledyssen bliver mindre end de 250.000 kr, kan pengene måske overføres 

til Gulddyssevejs projektet. Foruden de 2x 110.000 kr. er der også de omtalte 50.000 kr. 

 

                 ****** 

Cykelstier mod nord! 

Palle sendte 11/4/2014  et notat til Roskilde Kommune (efter aftale på et møde med vejchef Ivan Hyllested) 

omkring nogle konkrete forslag til alternative cykelstier mod nord. Forslagene blev lavet, da man havde 

erfaret at de allerede i nov. 2012 bevilgede penge (1,7 mill) til en cykelsti mod Stenløse med linieføring lige 

nord fra Gulddyssegård, ikke ville blive realiseret, pga. langtrukken og fastfrossen dialog med Egedal 

Kommune. Landsbyrådets forslag kræver IKKE foranstaltninger i Egedal, og kan derfor igangsættes snart. 

På mødet gav Helle Schou dog udtryk for, at der stadig forhandles med Egedal Kommune om den 

oprindelige løsning! Landsbyrådets repræsentanter på mødet, undrede sig over denne udmelding - og ser 

gerne snart en mere sikker udmeldning. Vores forslag giver en sikker cykelvej til både S-togs-nettet og den 

kommende Supercykelsti.     

 

Opsummering: 
-En  midterhelle placeret på Piledyssen ud for de nye huse ved Holmehaven, Holmehøjen vil betyde at  

skolebørn/cyklister sikkert kan krydse Piledyssen, køre på cykelstien videre mod Gulddyssevej for derefter at 

stoppe op og krydse en nyplaceret midterhelle på Gulddyssevej, hvor skolestien fortsætter til 

Margretheskolen. 

Det ville virkelig give sammenhæng for skolebørn og andre cyklister. 

 

                 ****** 

-Kommunen er i gang med at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for hele kommunen. Her har bl.a. været 

en skolerunde, sådan at man kan få sikre skoleveje. Her har været nævnt Hovedgaden og Hejnstrupkrydset. 

Høring i september 2014. 



-Den nye plans bevillinger kan evt. disponeres til nye trafiksikkerhedsmæssige tiltag ved  f. eks. 

Hejnstrupkrydset eller krydset Hovedgaden/ Gulddyssevej ( hævet vejbane?) 

-Her må GLR prøve at komme på banen med forslag til planen. 

 

                ****** 

-Helle Schou og Morten Heegaard vil udarbejde en opdateret tælling af trafik i Gundsømagle.  

-Piledysse midterhelle projektet tegnes færdigt .. 

-Helle Schou undersøger prisen på midterhelle ved Piledyssen og tidshorisonten for projektet.. 

-Projektforslag  om midterhelle på Gulddyssevej  udarbejdes. Præsenteres for GLR, men uden garanti for 

udførelsen og tidshorisonten. 

-Helle Schou snakker med Ivan Hyllested/ Jens Falck Jensen fra Cyklistplanen vedr. omdisponering af de 

110.000 kr., så begge 2x110.000 kr. kan bruges på Gulddyssevej. 

 

Referent Kirsten                28/5-2014 

 

           

 

 

 


