
Kære Kirsten Lund Jacobsen 
  
Tak for jeres henvendelse med ønsker til forbedringer på vejnettet i Gundsømagle. 
  
Som bekendt har vi netop vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan for Roskilde Kommune, idet vi ønsker, at det 

skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er at nedbringe 

antallet af trafikuheld samt at øge trygheden. Jeg har forståelse for, at I har nogle ønsker til vejene i netop 

jeres lokalområde, men vi er nødt til at vurdere jeres ønsker i forhold til de trafikale forhold på alle de 

øvrige veje i kommunen. 
  
I har fremsendt høringssvar til trafiksikkerhedsplanen, og jeg kan forstå på forvaltningen, at jeres 

bemærkninger til trafiksikkerhedsplanen stort set var de samme som i denne henvendelse. I forvaltningens 

høringsnotat er angivet følgende svar, som stadig er gældende: 
  
Hejnstrupvej – Sognevej – Gundsømagle Parkvej 
Projekt med ombygning er med på projektlisten (jf. Teknisk notat ”Projekter og Indsatser” nr. 45) og indgår 

i den langsigtede planlægning. 
  
Gulddyssevej ved Rosentorvet 
Stedet er tilføjet den prioriterede projektliste, nr. 24. Et projekt for stedet forventes desuden indarbejdet i 

kommende mobilitetshandleplan for Roskilde Nord. 
  
Gulddyssevej – Hovedgaden 
Forvaltningen er opmærksom på stedet, men der prioriteres ikke på nuværende tidspunkt større ændringer 

i krydset. Mindre ændringer kan muligvis indarbejdes i forbindelse med det løbende vejvedligehold. 
  
Gulddyssevej fra byzonegrænsen til A6 
Etablering af dobbeltrettet cykelsti langs med Gulddyssevej er besluttet den 6. november 2014. 
  
Gulddyssevej ved Gulddysse Kulturgård 
Krydsningsmulighed er tilføjet projektlisten (jf. Teknisk notat ”Projekter og Indsatser” nr. 27) Projektet 

udføres i projekt med en cykelsti langs Gulddyssevej, hvis muligt. 
  
Med hensyn til hastighedsnedsættelsen til 60 km/t på Østrupvej, så kan jeg oplyse, at vi på Plan- og 

Teknikudvalgets møde den 6. februar 2014 tog beslutning om, hvordan midlerne til trafiksikkerhed i 2014 

skulle prioriteres. I den forbindelse blev det besluttet, at der skulle gennemføres en 

trafiksikkerhedsinspektion af Østrupvej samt en efterfølgende udbedring af de i inspektionen påpegede 

problemer. 
  
Baggrunden var, at Østrupvej er uheldsbelastet. Det fremgår af trafiksikkerhedsinspektionen, at der er sket 

mange og alvorlige uheld på strækningen, idet der på 10 år er 2 dræbte og 7 tilskadekomne. 
  
Trafiksikkerhedsinspektionen angiver som et generelt problem, at vejen er smal (knapt 6 m) og vejen er 

dermed ikke egnet til 80 km/t. Derudover er der en række sving og bakker, som medfører dårlige 

oversigtsforhold. Nedsættelse af hastighedsbegrænsningen til 60 km/t er angivet som løsningsforslag og 

forvaltningen har valgt at følge denne anbefaling for at reducere risikoen for uheld på strækningen. 

Samtidig vil et lavere hastighedsniveau forbedre trygheden for fodgængere og cyklister, der færdes på 

vejen. 
  



Jeg ved, at I jævnligt er i dialog med forvaltningen omkring de trafikale forhold i Gundsømagle, og 

forvaltningen vil også fremover inddrage jer i forbindelse med kommende projekter. På den måde får vi 

kvalificeret løsningerne til glæde for alle parter. 
  
Forvaltningen har oplyst, at I før jul har fået tilsendt de nyeste trafiktal for Gundsømagle. Af tallene fremgår 

det, at trafikmængden i Gundsømagle er stort set uændret med de små udsving, der er fra år til år og 

faktisk er trafikmængden faldet på flere af vejene. 
  
Som I selv skriver, så er der netop blevet etableret en krydsningshelle på Piledyssen, og det er besluttet, at 

der skal etableres dobbeltrettet cykelsti langs med Gulddyssevej. Det undrer mig derfor, at I føler, at der 

ikke er interesse for Gundsømagles skolebørn og cyklister. Både forvaltningen og Plan- og Teknikudvalget 

gør deres bedste for at få mest trafiksikkerhed for pengene og for at få det, er vi nødt til at prioritere de 

steder, hvor problemerne er størst. 
  
Endnu engang tak for jeres henvendelse og har I yderligere spørgsmål/ideer, er I velkomne til at kontakte 

trafikplanlægger Helle Schou på telefon 46 31 37 20 eller mail:helleschou@roskilde.dk. 
  
  
Venlig hilsen 
  
Torben Jørgensen 
Formand for Plan- og Teknikudvalget 
 


