
 

TRAFIK-møde med Roskilde Kommune 
afholdt 05-11-2015 kl. 15-17 på Landsbyrådets kontor 
 
Tilstede:  
Helle Schou, Morten Heegaard Christensen (Roskilde Kommune, RK ) 
Kirsten, Palle, Georg, Charlotte, Jarl og fra kl. 16 Anne-Marie (Gundsømagle Landsbyråd) 
 
Dagorden: 
Opfølgning på dialog omkring trafiksikkerheds-tiltag i Gundsømagle 
 
Kort resumé af mødet: 

 
1) Hastighed i Gundsømagle By 
Politiet og Roskilde Kommune har besigtiget byen. De ønsker IKKE en generel hastighedszone, 
der dækker hele byen. 
Men de kan "tilbyde" et kompromis med begrænsning med 40 km/t på Sognevej/Hovedgaden 
og på Guldyssevej fra lyskrydset og ned til T-krydset ved Hovedgaden. 
De viste et deltaljeret forslag til opsætning af skilte på disse veje. 
Landsbyrådet synes umiddelbart at der var tale om mange skilte, men var ellers positiv overfor 
forslaget. 
Gulddysse Parkvej bevarer 50 km/t (Her er kun få udkørsler og kun huse på den ene side) - og 
Piledyssen anbefaler RK også skal bevare 50 km/t. 
 
2) Dobbelte spærrelinier 
RK accepterer Landsbyrådets forslag om at etablere dobbelte spærrelinier på en del af 
Hovedgaden (Lægehuset og mod øst) samt på Gulddyssevej (Fra nord til Ladegårdsvej) 
 
3) Trafikforanstaltninger udfor Brugsen på Gulddyssevej 
Vi talte om en række muligheder og forslag til trafikdæmpende foranstaltninger. Hævet 
vejflade, indsnævringer og flytbare heller.  
RK nævnte at hvis vi får flytbare heller, skal Kommunen have opbakning fra Landsbyrådet, så 
de undgår en situation som den i Herringløse!   
Vi drøftede også problemet omkring de 3 nuværende ud/indkørsler til P-pladsen. 
Her blev vi enige om at foreslå den midterste udkørsel nedlagt, således at der kun bliver 2 ind 
og udkørsler til P-pladsen.  Herved vil der åbnes mulighed for at flytte BUS-stoppestedet hen 
til der, hvor den midterste udkørsel findes nu.   
Det aftaltes at Jarl skriver til Folmerhus omkring denne idé, samt at Palle skriver til Paul 
Jensen (Brugsen) om hans mening om denne ændring. 
Landsbyrådet ser MEGET gerne at det laves en trafikfikdæmpende foranstaltning udfor 
Brugsen på Gulddyssevej, gerne i første omgang som forsøg via nogle flytbare heller. 
 
4) Status på cykelstien langs Gulddyssevej 
Landsbyrådet påpegede, at de meget gerne ser at den planlagte cykelsti bliver asfalteret, og 
den bliver ført helt ud til A6, så der ad den vej bliver skabt adgang til den kommende cykelsti 
mellem Jyllinge-Stenløse. 
Projekteringen af cykelstien ER gået i gang, det fysiske arbejde er endnu ikke påbegyndt. 
Helle Schou (RK) spørger ind til projektlederen (Michael Gärtner) og får en status - og 
meddeler denne tilbage til Landsbyrådet. 
 
Øvrige ting: 

Krydset Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej 
Landsbyrådet påpegede at de ansér dette kryds som meget farligt, og at de gerne ser at en 
løsning omkring krydset bliver opprioriteret. De glæder sig over at lokale politikere nu også har 
rejst problemerne omkring krydset. 
Charlotte påpegede, at hun ikke kan se logikken i, at RK gerne vil sikre trafikken for 
10-20 cyklister ad Hejnstrupvej mod Lilleskolen, men tøver med at finde en løsning 
på Hejnstrup-krydset, der hver morgen passeres af over 200 børn fra byen på vej 
mod Margretheskolen. 



 

 
Hejnstrupvej - Bussluse 
Landsbyrådet mener ikke at Hejnstrupvej skal blokeres for alm. trafik via en bussluse. 
Problemerne på vejen, må kunne løses med andre foranstaltninger. 
 
2 minus 1 vej - Holmevej 
Palle foreslog en løsning med "2 minus 1"-vej ud ad Holmevej mod grusgraven. Den vil kunne 
give en mere sikker cykelvej ud af vejen mod grusstien mod nord til Stenløse. 
Landsbyrådet mener stadig, at den ideelle løsning vil være en cykelsti ud ad Holmevej til 
grusgraven og en modernisering af grusstien (Blæsenborgvej) mod Stenløse. Dette vil give en 
superb cykelforbindelse til S-togsnettet. 
 
Ny cyklistplan i 2016   
Morten Heegaard nævnte at arbejdet med en ny cyklistplan starter næste år. Her må 
Landsbyrådet være opmærksom - og komme med konstruktive indspark. 
 
T-Krydset Hovedgaden/Gulddyssevej 
Vi drøftede mulighederne for at sikre dette kryds bedre. Helle foreslog en hævet vejbane, som 
så også passende kunne fungere som fartdæmpende, på strækningen gennem byen. Men 
pengene findes pt. ikke til en sikring. 
 
 
Refereret af Palle Gram - 19-11-2015 

 
 
 
 
 


