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Møde med Veje og Grønne Områder  

Vores årlige møde blev i år holdt den 11. marts. John, Birthe, Bjarne og Susanne deltog i mødet. 

Fra Veje og grønne Områder i kommunen deltog Anita og Morten. Anita var med i starten af 

mødet, hvor vi talte om punkter vedrørende drift og vedligehold, derefter fortsatte vi mødet med 

Morten omkring de resterende punkter. Dette års møde var lidt anderledes, end det plejer at 

være. Vi kunne ikke afholde mødet fysisk, så Morten havde inviteret os til mødet online på Zoom. 

Vi var lidt spændte på, om vi kunne få teknikken til at virke, så vi havde forberedt os godt forinden, 

så vi vidste, hvordan vi skulle gøre. Det gik heldigvis fint, alt virkede i de forskellige private hjem. 

Morten bød os velkommen, og han beklagede, at han jo desværre ikke kunne servere kaffen, som 

han ellers plejer. Den klarede vi så hver for sig i vores stuer. 

Før vores møde havde vi udarbejdet nogle spørgsmål, som vi havde sendt til Morten. Referat af 

mødet kan læses på vores hjemmeside under fanebladet Trafikpolitik.  

Vi havde før vores møde læst et bilag fra et møde i Plan- og Teknikudvalget, der havde prioriteret 

midlerne i puljen over projekter til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet frem til 2023. I juni 2020 

besluttede Byrådet at tilføre puljen 12 mio. Kr. hvilket har gjort det muligt, at realisere nye 

projekter i 2021. Der foreslås fem nye projekter: Ny trafiksikkerhedsplan, cykelparkering til el og 



ladcykler ved 3 stationer, Sengeløsevej (udbedring af farligt vejsving), Navervænget (kobling til 

Østre Ringvej) samt aktiv transport til skole. Udover de nye projekter indeholder materialet 14 

andre projekter, som er prioriteret til at skulle realiseres i perioden 2021 til 2023.                                   

Før mødet havde vi desuden fået tilsendt en Udmøntningsplan for midler til bæredygtig mobilitet i 

budget 2021. På budgettet er der afsat 2,5 mio. Kr. på driftsbudgettet til bæredygtig mobilitet. 

Planen har 6 fokusområder: Børnefamiliers og skolebørns mobilitet, unges transport til 

uddannelse, samkørsel og delebiler, kickstart Roskilde Cykler, kickstart lade infrastruktur til elbiler 

samt datadreven opfølgning.  

På vores møde fik vi uddybet lidt omkring disse projekter og fokusområder. Vi spurgte til, om vi 

kunne få et udkast til den nye trafiksikkerhedsplan tilsendt, så vi kunne få mulighed for at 

indsende kommentarer. Vi fik nemlig at vide, at der ikke ville blive tid til at sende Trafikplanen ud i 

offentlig høring, da den skal forelægges til endelig politisk godkendelse senest inden 

sommerferien 2021. 

Da der ikke er tid til en offentlig høring af trafiksikkerhedsplanen valgte forvaltningen så i stedet 

for fra november til start januar, at give borgerne mulighed for at indmelde, hvor de har oplevet 

uheld eller utrygge steder i hele kommunen. Det er der kommet over 2000 enkelt udpegninger ud 

af fordelt over hele kommunen. Dette input er taget med i kortlægningen og udvælgelsen af 

projekter og indsatser. 

Vi har på nuværende tidspunkt fået et udkast til planen tilsendt, som vi har set på og vil sende 

nogle kommentarer til. 

Vi havde nogle opfølgningspunkter fra sidste år med i dette års spørgsmål. Vi fik at vide, at der ville 

blive udført mindre forbedringer af belægningen på Sortesti, set på om der kunne laves en lokal 

forbedring af cykelstien på Helligkorsvej for at afhjælpe problem med vand på cykelstien samt i 

nogen grad fulgt op på vanskeligheder for cyklister i nogle rundkørsler. 

Vi talte om vores oplevelser af Universitetsstien. Vi oplever, at der er flere både cyklister og 

fodgængere, der bruger stien, efter den nye del er blevet anlagt. Det giver anledning til farlige 

situationer, specielt 3 steder på den gamle del af stien tættest ved Roskilde. Her er der sving og 

dårlige oversigtsforhold. Vi drøftede, hvad der kan gøres. Der er efter mødet blevet afmærket med 

en hvid midterstribe de 3 steder og et sted optegnet cykelsymbol. Der udføres i øjeblikket nogle 

stopinterviews af cyklister og gående på stien, og senere skal der laves en samlet evaluering, 

derefter vil kommunen overveje, hvilke mindre tiltag som kan igangsættes for at øge sikkerheden. 

Vi var, af et medlem blevet gjort opmærksomme på, at en del af vejskiltene med lukket vej 

mangler den ”lille sti” der fortæller, at gående og cyklister godt kan komme igennem vejlukningen. 

Vi havde før mødet sendt en del fotos af steder, hvor vi mente, den lille sti skulle være på skiltet. 

Vi fik at vide at skiltene ville blive ændret i løbet af foråret.  

På mødet fik vi også at vide, at Cykelåret, som oprindeligt skulle have været i 2021, nemlig 10 år 

efter Cykelåret i 2011, ikke ville blive et Cykelår i 2022. I stedet er det planen, at der skal ske en 



kontinuerlig større indsats for at få flere til at cykle i Roskilde fra 2021 og frem. Så cykelåret 

erstattes af : ”Roskilde Cykler”. 

Det var nogle af de ting, vi talte om på mødet, og vi var alle enige om, at det havde været et godt 

møde, der kunne lade sig gøre online. Men vi håber dog, at vi næste år kan være fysisk sammen, 

det er på mange måder at foretrække, og så glæder vi os også til kaffen. 

/Susanne 

 

CykelTuristUgen 2021 aflyst 
 

P.gr.a. den usikre Corona-situaition er CykelTuristUgen også i år aflyst. Den skulle have være afviklet i og 

omkring Køge i uge 30. 

 

 

www.cyklistforbundet.dk/cykelturistugen 

 

 
 
  

http://www.cyklistforbundet.dk/cykelturistugen


Cykelture 2021 (mest søndage fra Stændertorvet i Roskilde) 

 

Gratis og åben for alle.  

De til enhver tid gældende Corona-restriktioner og krav skal overholdes ved deltagelse. 

Dato: Søndag d. 25-04-2021 

Boserup Skov og Kattinge 

 

Vi cykler via Svogerslev til Kattinge og 

nyder undervejs den flotte udsigt og 

fuglesang over markerne. Vi cykler videre 

til Boserup Skov, hvor vi ser de blå, gule 

og hvide anemoner. Vi ser også, om vi kan 

finde udsprungne bøgetræer. Vi finder et 

godt sted, hvor vi spiser vores medbragte 

frokost. 

Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 20 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Mad og drikke 

 

Dato: Søndag d. 09-05-2021 

Mosede Fort 

 

Vi cykler til Mosede Fort og holder 

frokostpause der. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Kurt 

 29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Husk mad og drikke 

 

  

mailto:kurt.taastrup@gmail


Dato: Søndag d. 30-05-2021 

Lejre 

 

Vi cykler til Lejre, ser på landskabet og de 

historiske steder.  Stopper ved bageren i 

Lejre, hvor der kan købes kaffe og kage. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Birthe 

 23 95 88 67 

Turlængde: Ca. 30-35 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

Medbring: Madpakke og drikkevarer 

Bemærk: Evt. penge til kaffe og kage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: Søndag d. 06-06-2021 

Mosehuset i Dyndet 

 

Vi cykler sydpå til Dyndet ved Borup. 

Undervejs ser vi rhododendron ved 

Svenstrup Gods, og vi besøger Mosehuset 

med gode pandekager og butik. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2@ 

gmail.com 

Turlængde: Ca. 60 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

 

  



Dato: Tirsdag d. 22-06-2021 

Grilltur til Boserup 

 

Vi cykler til Boserup og håber at kunne 

sidde på stranden og  nyde grillmad med 

udsigt over fjorden, næsten ved 

midsommer. 

Tidspunkt: 17:30 – 21:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Benny 

 61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2@ 

gmail.com 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Grillmad og drikke 

Bemærk: Vi sørger for kul og 

optænding 

Tilmelding: Senest søndag 20-06-2021 

 

 

 

Dato: Søndag d. 08-08-2021 

Fjordstien 

 

Vi cykler ad Fjordstien gennem det 

grønne landskab til Holbæk. Efter 

cafebesøg i Holbæk tager vi cyklerne med 

toget tilbage til Roskilde. 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Bjarne 

 24 64 27 09 

b.johan@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: Ca. 15 – 20 km/t 

Medbring: Mad og drikke, penge til 

cafe, rejsekort eller 

lignende til toget. 

 

 

mailto:b.johan@youmail


Dato: Søndag d. 12-09-2021 

Værebro Ådal 

 

Vi cykler til Værebro Ådal. Undervejs 

passeres Kirkerup kirke samt økologisk 

bondegård. Senere går vi et par mindre 

ture ad de nyanlagte vandrestier i ådalen 

med moser. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: John 

 26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 40 km + 5 til fods 

Hastighed: Ca. 15 – 18 km/t 

Medbring: Husk mad og drikke 

Bemærk: Passende fodtøj til gåtur ad 

trampestier 

 

Dato: Søndag d. 05-12-2021 

Gløggtur 

 

Vi cykler en tur i nærheden af Roskilde og 

slutter af med gløgg og æbleskiver på en 

restaurant i eller ved roskilde. 

Tidspunkt: 13:00 – 16:00 

Mødested: Ved Byens Hus på 

Stændertorvet, Roskilde 

Turleder: Susanne 

 24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: Ca. 10 – 15 km/t 

 

 

Efter en corona- og vinterpause er formiddagsturene genoptaget i det nye år.  

Læs mere om disse såkaldte formiddagshold i RoskildeCyklister 2020-3, som findes på 

hjemmesiden www.cyklistforbundet.dk/roskilde/medlemsblade 

 

Man kan op til hver tur få tilsendt mail med omtale af turen. 

Tilmelding til en mailing-liste:  

Skriv til Bjarne med ønske om at komme på mailing-listen: b.johan@youmail.dk 

mailto:web.dcf.rosk@gmail
http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde/medlemsblade
mailto:b.johan@youmail.dk

