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Gundsømagle d. 11.01.2015 
 

Roskilde Kommune 
  Att: Torben Jørgensen, formand for Plan- og Teknikudvalget 
Rådhusbuen 1 
4000 Roskilde 
 
 
Sikring af trafikken i Gundsømagle. 

 
Gundsømagle Landsbyråd (GLR) har i årenes løb arbejdet ihærdigt for at sætte fokus på 
trafiksikkerheden i Gundsømagle. Gundsømagle er en by med massiv trafik om morgenen og 
sen eftermiddag med mange trafikmæssige udfordringer. Vi har løbende været i kontakt med 
kommunens folk om forskellige trafikforbedringer til bl.a. nedsættelse af farten i byen. 
 
60 km/t Gundsømagle/Østrup/Herringløse 
 
Vi har netop observeret, at der på Østrupvej fra Gundsømagle til Østrup er opsat 60 km/t 
skilte. Vi undrer os over, at GLR ikke forinden har været orienteret om disse tiltag, for ellers 
havde vi påpeget, at det måske havde været meget mere nødvendigt at bruge penge på 
fartproblemerne inde i landsbyerne. Farten på landevejere mellem landsbyerne ER også et 
problem, men det virker lidt for drastisk - efter vores mening - at lave 60 km/t på HELE 
strækningen. Man kunne vel have udset sig de særlige farlige og krumme steder på 
strækningen, og blot ladet fartbegrænsningen gælde netop der.  
 
GLR synes at det ville være fornuftigt og påtrængende, at få vores nuværende anbefalede 
fartgrænser på 45 og 30 km/t i Gundsømagle lavet om til påbud i stedet for vejledende.  
 
Det "skæve kryds" i Gundsømagle 
 
Vi forstår ikke kommunens tøven med at sikre "det skæve kryds" Hejnstrupvej/Sognevej 
/Gundsømagle-parkvej, som er et kaos i myldretiden. Det er kryds med meget dårlige 
oversigtsforhold og et mylder af skolebørn. 
 
Vi er meget bekymrede over det pres på krydset, der er hver morgen med cyklister på vej til 
skole, gående og en mængde biler. Vi forstår ikke, at der ikke for længst er gjort noget ved 
krydset for at højne sikkerheden. Gundsømagle blev helt tilbage i 1997 lovet en rundkørsel af 
byrådet (Se vedhæftet avisudklip, hvor Karin Sloth udtaler sig. Byrådet havde afsat pengene til 
rundkørslen som sidste etape af trafikforbedrende foranstaltninger i Gundsømagle). Hvor blev 
pengene af i de forgange 18 år?  Hvad er de i stedet brugt til?  
Vi mener, at krydset burde sikres enten ved en rundkørsel (som lovet i 1997) eller med et 
lyskryds (evt. med at rette de skæve veje op) osv.  
 
Chikane på Gulddyssevej er ønskelig 
 
Vi forstår bestemt heller ikke kommunens tøven med at bygge en chikane til fartnedsættelse 
på Gulddyssevej ud for Gundsømagle Bycenter/skolestien ved børnehaven til gavn for de bløde 
trafikanter,  der i bl.a. myldretiden skal krydse Gulddyssevej. 

Vores landsby – vores fremtid … 
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GLR fik afslag af kommunens vejchef for nogle måneder siden. Der er ikke penge til en 
chikane. 
Der er netop opsat en helle på Piledyssen. Endelig efter 15 år. I 2000 blev der afsat 250.000 
kr. af kommunen i forbindelsen med udstykningen ved Holmehøj, så man kunne krydse 
Piledyssen sikkert. Nu er indsnævringen foran Børnehuset Hyldekær endeligt lavet, men GLR 
kan så være bange for, at folk vil vælge at køre ad Gulddyssevej, hvor der ingen chikaner er. 
 
GLR har prioriteret en række trafikmæssige udfordringer i Gundsømagle: 
 

1. Hejnstrupvej/Sognevej/Hovedgaden krydset. Medfører forhåbentligt også samtidig 
nedsat fart inde i byen. 

 
2. Chikane på Gulddyssevej ved skolestien  ( foran Gundsømagle Bycenter). Vil medføre 

nedsat fart og større sikkerhed for passage af skolebørn på vej fra villaområdet øst for 
byen og mod skolestien, som starter syd for Bycenteret. 

 
3. Chikane på Hovedgaden, forslag: en forhøjet vejflade ved T-krydset Gulddyssevej/ 

Hovedgaden. 
 

4. 60 km/ Gulddyssevej hele vejen. (Måske afhjælpes fartproblemerne, når der kommer 
en cykelsti) 

  
I den nylig vedtagne Trafiksikkerhedsplan er Gundsømagle omtrent ikke nævnt. Der var 
politisk flertal for vedtagelsen. Det undrer os meget, at vi intet hørte fra vores lokale politikere 
i byen. 
 
Vi undrer os også over den manglende interesse for Gundsømagles skolebørn/cyklister, når 
man ellers prioriterer gode trafikale tiltag for de samme, blot i andre dele af vores store 
kommune. 
 
Vi forstår ikke den manglende sikring af trafikvejene set i lyset af den hastigt voksende trafik 
gennem vores by og ønsker meget gerne en Trafiksikkerhedsinspektion af Gundsømagle. 
 
Til slut skal vi anføre, at vi altid er rede til at indgå i en konstruktiv dialog om en nødvendig 
trafiksikring af Gundsømagle.  
 
Venlig hilsen  
 
 
 
Kirsten Lund Jakobsen 
Trafiktovholder, 22884570 
Gundsømagle Landsbyråd 
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk  

 


