
Referat fra trafikmøde med Roskilde Kommune d. 12. marts 2015 

 

Deltagere: Torben Jørgensen, Ivan Hyllested, Georg, AnneMarie, Palle & Charlotte.  

 

Dagsorden 

 

1) Hejnstrupvej/Sognevej krydset 

 Hvordan sikrer man bedst dette kryds? 

 

2) Foranstaltninger ved Brugsen 

 3 ud og indkørsler, Busstoppested, Dobbeltrettet cykelsti 

 

3) Krydset Gunddyssevej / Hovedgaden 

 Vi foreslår en hævet vejbane  - Der er sket 2 uheld inden for en kort periode 

 

4) Cykelsti op ad Gulddyssevej 

 Hvor langt er projektet?   

 Kommer den helt til A6 

 Asfalt 

 Ideen med cykelsti ud ad Holmevej til Grusgraven - hvilke udsigter? 

 Alternativ med 2 minus 1 vej ud ad Holmevej 

 

5) Hejnstrupvej 

 Busslusen - Hvad forventer Kommunen at lave? 

 

6) Gundsømagle-Østrup fartbegræsning 

 60 km/t 

 

7) Trafik-chikanen på Piledyssen 

 Charlottes henvendelse til RK 

 

Ovenstående punkter blev kort gennemgået... 

 

1) Det blev klarlagt, at numrene i Trafikplanen ikke er nummer på rækkefølgen arbejderne bliver 

startet, men blot en uvilkårlig rækkefølge de er opsat i.  

 

Der er ingen tidshorisont på hvornår, kommunen påtænker at kigge på en løsning for krydset. 

Kommunen ved, at det er en udfordring, da man ønsker at have fokus på sikker skolevej, men der 

er andre steder i kommunen som er opprioriteret.  

 

2) Hverken Ivan eller Torben mener, at det er hensigtsmæssigt, at der er tre ud/indkørsler og 

dobbeltrettet cykelsti. Ivan mener, at der bør ligge en cykelsti i begge sider (dog er dette en 

bekostelig løsning, og som de begge flere gange nævner, kommer det hele an på pengene).  

 

Der bliver drøftet betydningen af Mobilitetsplanen for Roskilde Nord, hvori dette punkt er nævnt. 

Mobilitetsplanen omhandler alt der drejer sig om ”at komme rundt”.  Var påtænkt færdiggjort i 

efteråret 2014.  



Når denne foreligger klar, vil der højst sandsynligt komme forslag eller en bemærkning omkring, at 

dette område er prioriteret, og måske et at de steder, hvor der skal sættes ind som noget af det 

første.  

 

3) Det bliver foreslået, at der kommer dobbeltstreger gennem Hovedgaden ( Ivan noterer dette, da 

man pt. er i gang med ny optegning rundt omkring i byen).  

 

Torben foreslår at man får politiet herud med fartmåling – Ivan vil snakke med politiet herom.  

 

4) Kommunen er i gang med projekteringen, skal i gang med losejersnak. Forventer start af 

anlægsarbejde efter sommerferien.  

 

Ved endnu ikke hvor langt den kommer, og om det bliver grus eller asfalt. Evt. overskydende penge 

vil skulle bruges til krydsning ved Gulddyssegård.  

 

5) Grundet lavt gennemkørselstal, men stor busrute, har man hos kommunen drøftet muligheden 

omkring at lukke vejen med bussluse. Fandt aldrig helt ud at hvordan ideen til at der skulle laves en 

foranstaltning var opstået. Man ved endnu ikke om det bliver besluttet – høringsfristen var i 

mandags.  

Der er meget delte meninger herom. Kommunen vender tilbage til os med en afklaring, når de har 

samlet op på høringssvarene.  

 

6) Kommunen har taget hele beslutningen – Herringløse er ikke blevet hørt inden. Det blev påpeget at 

vi gerne fremover i landsbyrådet vil høres , når kommunen laver nye tiltag.    

 

Det blev endvidere drøftet, at vi generelt rundt om i Gundsømagle by gerne så, at der kom ensartet 

hastighedsskilte – påbud 40km i stedet for blandet anvisninger med  hhv. 30/45km samt påbud 

50km.  

Ivan ville snakke med politiet herom, da de tager disse beslutninger.  

 

7) Ivan undersøger hvor de resterende penge er henne, da hellen kun har kostet kr. 195.000,- og ikke 

de afsatte kr. 260.000,-. Han mener dog, at de måske ikke er øremærket Gundsømagle, men vil 

undersøge nærmere.  

 

Torben vil efter mødet kører ud og kigge på resultatet af hellen.  

 

 

Det blev endvidere drøftet på mødet, at vi fremover gerne vil høres, når der skal laves planer for, hvor der 

skal ske tællinger. Der er netop opsat ny tælling i Hovedgaden, men det påpeges, at der ligeledes mangler 

en på Gulddyssevej ud for Bycenteret, da man ikke fanger den trafik, der kører af Gulddyssevej med en 

tælling på Piledyssen.  

 

Torben og Ivan mener, at det er godt med disse ”face to face” møder, og mener at den dialog vi har på mail 

er vigtigt, da den viser vi er engageret, og giver kommunen mere fokus på vores by.  

 

Afsluttende drøftes at der pt. ingen kommende planlagte trafikprojekter er for Gundsømagle, men Ivan og 

Torben påpeger, at problemstillingerne ved Gundsømagle Bycentertrænger til et beløb, og at de vil se 

nærmere på det i den kommende fremtid. 

 

De kan som sagt flere gange ikke løse vores ønsker her og nu, men de vil fremadrettet drøftet dem… 


