
 

TRAFIK-møde med Roskilde Kommune 
afholdt 18-02-2016 kl. 15-16:10 på Landsbyrådets kontor 
 
Tilstede:  
Helle Schou, Morten Heegaard Christensen (Roskilde Kommune, RK ) 
Kirsten, Palle, Georg og Jarl (Gundsømagle Landsbyråd) 
 
Dagorden: 
Opfølgning på dialog omkring trafiksikkerheds-tiltag i Gundsømagle 
 
Kort resumé af mødet: 

 
1) GRUS-gravning, Holmevej 
Der er ansøgt om GRUS-gravning på et areal ude på Holmevej - mængde 50.000 m3. 
Det vil betyde en kørsel fra/til området på ca. 24 lastbiler dagligt frem og tilbage. 
Landsbyrådet vil gøre alt for at sikre, at trafikken med tunge lastbiler ikke kommer til genere 
byen mere end højst nødvendigt. Landsbyrådet har sendt en høringssvar, hvor vi udtrykker 
denne bekymring. Det er Region Sjælland der skal give den endelige gravetilladelse. RK 
meddeler, det er en kommunal opgave, at sikre sikker udkørsel grusgraven fra privat vej til 
offentligt vej.  Kørselen fra grusgraven på de offentlige veje har de som sådan ikke indflydelse 
på. Landsbyrådet spurgte om RK i givet fald ville kunne forhindre at lastbiltrafikken kom 
igennem Hovedgaden, (f.eks. ved gennemkørsel forbudt for lastvogne over 3500kg). De 
lovede Morten og Helle at undersøge nærmere.  
Landsbyrådet følger sagen, og vil snarest bede om et møde med de personer, der har søgt om 
gravetilladelsen. 
 
2) Fartbegrænsning gennem byen 
Roskilde Politi har nu godkendt en plan, hvor en række gennemfartsveje i Gundsømagle, får en 
hastighedsbegrænsning på 40 km/t. 
Der er tale om: 

• Sognevej/Hovedgaden gennem byen 
• Gulddyssevej ned gennem byen 
• OG Piledyssen fra lyskrydset og frem til kort før svinget med Holmevej 
• SAMT den første del af Hejnstrupvej ned til Grydehøjvej 

  (Se kortbilag -  Orange farve er lig med påbudt 40/t) 
OBS: Flere fra Landsbyrådet ønskede dog at de 40 km/t på Piledyssen blev gennemført på 
HELE strækningen ned til Hovedgaden/Østrupvej 
 
Vi får på den måde en tydelig skiltning af de farlige veje. Politiet ville IKKE lave 40 km/t i HELE 
byen, da området er for stort hertil. Landsbyrådet opfatter heller ikke dette, som det store 
problem, da det vel ikke er på villavejene, at beboerne selv kører for stærkt. Desuden har flere 
grundejerforeninger opstillet deres egne (kraftige) BUMP på disse veje.  
 
3) Trafikforanstaltninger udfor Brugsen på Gulddyssevej 
Både Brugsen og Folmerhus har nu bekræftet, at de vil se positivt på at ændre 
adgangsforholdene til P-pladsen foran Bycenteret og Brugsen. Målet skulle være at sløjfe den 
midterste udkørselsvej, for at gøre plads til at BUS-stoppestedet kunne flytte hertil. Så ville 
man udfor Centerområdet også kunne lave nogle trafikdæmpende foranstaltninger. Både 
Brugsen og Folmerhus vil dog gerne se et oplæg/tegning af projektet før det igangsættes, idet 
de ikke ønsker at gøre adgangsforholdene til P-pladsen mere besværlige. 
Helle Schou (RK) vil udarbejde et oplæg. 
 
4) Status på cykelstien langs Gulddyssevej 
Helle Schou (RK) spørger ind til projektlederen (Michael Gärtner) og får en status - og 
meddeler denne tilbage til Landsbyrådet. 
Landsbyrådet påpegede endnu en gang, at vi gerne ser, at cykelstien bliver ført helt igennem 
til A6, og at den også bliver asfalteret. 
 



 

5) Krydset Hejnstrupvej/Sognevej/Gundsømagle Parkvej 
Landsbyrådet påpegede endnu en gang, at de ansér dette kryds som meget farligt, og at de 
gerne ser at en løsning omkring krydset bliver opprioriteret. Helle Schou nævnte at de har et 
forslag liggende om en hævet vejflade i krydset, men p.t. er krydset ikke særligt højt 
prioriteret i RK's trafiksikkerhedsplan. Måske skal Landsbyrådet bruge vores lokale politikere 
ifm. at få krydset opprioriteret.  
  

6) Hejnstrupvej - Bussluse 
På RK's byrådsmøde 17-2-2016 (pkt. 39) blev det besluttet at forkaste forslaget om en 
bussluse, men i stedet bad man forvaltningen om at komme med forslag til alternative 
trafikdæmpende foranstaltninger på vejen. 
 
7) 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. 
Helle og Morten vil undersøge om det er muligt rent trafiksikkerhedsmæssigt, at lave en "2 
minus 1" vej.   
 
8) Ny cyklistplan i 2016   
Morten Heegaard nævnte at arbejdet med en ny cyklistplan starter nu i 2016. ALLE kan 
komme med indspark til planen, der udarbejdes færdig i september 2016, og herefter kommer 
i høring i 6 uger. 
 
Eventuelt 
Morten Heegaard nævnte, at Gundsømagles slidte veje står for tur til en grundig reparation af 
asfalten og bumpene men først efter, at der i 2017-18 er udført en række kloakarbejder i byen 
bl.a. på Piledyssen og Gulddyssevej. (Anita Madsen, RK ved mere om dette) 
 
 
Refereret af Palle Gram - 20-02-2016 
 
 
 
 
 


