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Mange trafikale tiltag, 

arrangementer og cykelture… 

 

 
 

Støt cyklistforbundets arbejde… 

bliv/forbliv medlem,  

gerne tilknyttet Roskilde  

 

 

 

 

 

Lokalt nyt fra Cyklistforbundets Roskildeafd. 

redigeret af:  John Ø. Jensen 

Læs i dette lokalnyt om bl.a.: 

 

 Cykelture 2017 

 Formiddagscykling 

 Om bladets distribution 

 Vil trafikken i Roskilde bryde 

sammen? 

 Generalforsamling 

 Vi Cykler Til Arbejde, VCTA 

 Facebook  

 

  

 



 

 

Cyklistforbundet, Roskilde afdeling 
holder åbent medlemsmøde den tredje mandag i hver måned, undtaget juli.  
Kontakt bestyrelsen for oplysning om sted. Alle er velkomne. Møderne er kl 19:30. 
 

Bestyrelsen består af: 
Formand: Bjarne Johansson, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757,  
Sekretær: Susanne Olsen, Akacievej 14, 4000 Roskilde,tlf.4636 6757.  
Kasserer: Birthe Buch, Nymarksvænge 38, 4000 Roskilde,tlf.4675 7430.  
Arne Strøm, Jernbanegade 34A,2th,tlf.4632 8805,  
John Ø. Jensen (suppl.) tlf 2628 0937 
 

Afdelingens hjemmeside på Internet findes på www.dcf.dk/roskilde.  E-mail: roskilde@dcf.dk 
Roskilde Kommunes Vejvæsen har døgnvagt på tlf. 4675 5098. Brug den hvis du opdager farlige huller i vejen. 

 

 

Mandag d. 20. marts 2017 kl. 

19:00 på Kildegården, lokale 108 

Helligkorsvej 5, Roskilde,  

 

Først får vi besøg af Ole Kassow,  

der fra kl. 19 til 20  

vil fortælle om Cykling uden alder. 

Ole vil fortælle historien om Cykling uden alder, 

der startede som et naboskabsinitiativ, og som 

kombinerer de bedste elementer ved dansk 

cykelkultur, foreningsliv og det ønske vi alle 

nærer for at gøre noget for vores medmennesker. 

Der bliver fortalt lidt om de effekter, som både 

piloter og passagerer oplever, når de er sammen 

på rickshawcyklerne, og Ole vil vise et par små 

filmklip, bl.a. en lille film om en demensramt 

familie, hvis liv har ændret sig markant til det 

bedre, efter den opdagede mulighederne i Cykling 

uden alder. 

 

Efter en time med en helt sikkert dejlig fortælling 

om fantastiske oplevelser omkring Cykling uden 

alder går vi over til afholdelse af 

generalforsamlingen. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

1. Valg af ordstyrer 

2. Formandens beretning  

3. Kassererens beretning / regnskab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indkomne forslag til bestyrelsen, senest 

mandag d. 13. marts 2017, e-mail: 

roskilde@dcf.dk  

5. Valg til:  

a) Bestyrelsen  

b) Bestyrelsessuppleanter  

c) Revisor  

d) Revisorsuppleant  

6. Valg af 2 delegerede til landsmødet  

2017 samt 2 suppleanter 

7. Eventuelt  

Roskilde-afdelingen står for et lille traktement 

 

 /Bestyrelsen 

 

 

Du kan online redigere dine medlemsoplysninger 

på www.cyklistforbundet.dk : 

 
 

Log ind med enten medlemsnummer eller 

registreret  mailadr samt password=postnummer.  

Efter log ind vises dit navn. Klik navnet/dropdown-

pilen. Vælg Rediger profil. 

Medlemsdata kan tilføjes eller ændres. Password 

kan/bør ændres til noget personligt. 
 

 

Dette blad udgives på elektronisk form på 

Roskilde-afdelingens hjemmeside og udsendes pr. 

mail ved udgivelsen til 74,6% af 240 husstande 

(medlemmer), som har oplyst mailadresse til 

Cyklistforbundet 

 

Der er 6 nye medlemmer i Roskildeafdelingen 

siden november 2016. Velkommen til de nye.

Generalforsamling 2017 

Cyklistforbundet Roskilde 

Dig og medlemskartoteket 

Blad- og medlemsstatistik 

http://www.cyklistforbundet.dk/


 

 

 
 

 

Vil trafikken i Roskilde bryde 

sammen? 
 

 

Skal byen se ud som i tiden efter årtusindeskiftet 

med trafikale forhold som dette i Algade?: 

 

http://fototeket.roskildebib.dk/fotoweb/archives/5

000-Alle%20billeder/?q=B1927* 

 

 
 

Firmaet MOE Tetraplan har udarbejdet en rapport 

”Trafikale konsekvenser af byudvikling i 

Roskilde Bymidte”. 

 

I rapporten kan man bl.a. læse at 3 kryds i det 

centrale Roskilde ikke vil kunne klare 

trafikbelastningen i den mest belastede time (på 

hverdage), hvis planerne om by fortætning bliver 

realiseret. I andre kryds vil trafikken blive meget 

tæt. Stigningen i biltrafikken skyldes dels 

planerne om by fortætning og dels en forventet 

forøgelse af bilkørslen i Danmark.  

Vi har bedt Jens E. Pedersen fagkyndig inden for 

trafik og tidligere direktør i Cyklistforbundet om 

at læse rapporten. Han udtaler i et skriftligt svar 

bl.a., at trafikken (i Roskilde by) vil bryde 

sammen i den mest belastede time.  

 

Cyklistforbundet i Roskilde er derfor blevet 

bekræftet i vores bekymring for udviklingen i 

trafikken i Roskilde, hvis Ny Østergade projektet 

(Røde Port projektet) bliver realiseret. 

 

Vi havde på medlemsmødet i november inviteret 

byrådsmedlem Jeppe Trolle for at tale om Ny 

Østergade projektet. 

Jeppe Trolle lovede at stille en række spørgsmål 

for os til forvaltningen vedrørende projektet. 

 

Spørgsmålene tager udgangspunkt i rapporten fra 

MOE Tetraplan. 

På side 16 i trafikanalysen er der en tabel (tabel 

6), hvoraf det fremgår, i hvilken grad 7 

forskellige kryds vil blive belastet. Tre af 

krydsene vil i begge de scenarier, der bliver lagt 

til grund for analysen ikke kunne klare trafikken i 

den mest belastede time. Det bliver i tabel 6 

betegnet med serviceniveau F, hvilket i analysen 

bliver beskrevet som “Trafikefterspørgslen 

overstiger kapaciteten. Vejelementet er 

overbelastet”. 

 

De spørgsmål Jeppe stillede var: 

  

1. Hvilke konkrete trafikale tiltag foreslår 

forvaltningen for at forhindre, at de 3 

kryds får et serviceniveau på F, som 

trafikanalysen forudsiger. 

 

2. Hvilke konkrete tiltag planlægges for de 

øvrige 4 kryds? 

 

3. Hvordan forventes den øgede 

trafikmængde (biler), at påvirke 

fremkommeligheden for cykler og busser 

fra/til Roskilde bymidte (herunder Ny 

Østergade)? 

 

4. Hvordan kan der evt. korrigeres for dette? 

 

5. Har forvaltningen planer om at 

iværksætte konkrete trafikale tiltag, der 

kan sikre, at det ikke bliver mindre 

attraktivt at tage bussen fra eller til 

Roskilde bymidte (herunder Roskilde 

station, busholdepladsen), hvis Ny 

Østergade projektet bliver realiseret? 

 

6. Er der udarbejdet en opgørelse over 

behovet for cykelparkering (antal cykler 

der skal parkeres), hvis Ny Østergade 

projektet bliver gennemført? Herunder 

ønskes en opgørelse over det antal 

cykelparkeringspladser der allerede 

eksisterer, og dem det er planlagt 

sløjfet/etableret i forbindelse med Ny 

Østergade projektet, i forhold til en 

prognose for, hvor mange flere cyklister, 

der forventes at anvende P-mulighederne 

i forbindelse med indkøb og brug af 

http://fototeket.roskildebib.dk/fotoweb/archives/5000-Alle%20billeder/?q=B1927*
http://fototeket.roskildebib.dk/fotoweb/archives/5000-Alle%20billeder/?q=B1927*


 

 

offentlig transport. Gerne med angivelse 

af, hvilke adgangsveje til station og 

butikscenter, der forventes anvendt. 

 

 

Af spørgsmål 3 og 5 kan I se, at vi også stiller 

spørgsmål til, hvordan biltrafikken vil påvirke 

bustrafikken. Buslinjerne i Roskilde er som 

bekendt ændret for at flere busser kan køre mere 

direkte til Roskilde Station. Det er bl.a. ændret, 

for at pendlerne bedre kan kombinere bus og tog. 

Det kan i sig selv få bilister til at vælge bus og 

tog, men kan busserne ikke overholde køreplanen 

pga. bilkøer, vil pendlerne i større omfang vælge 

bilen tilbage. Flere bilkøer betyder derfor ikke 

nødvendigvis at færre vil vælge at køre i bil.  

Cyklister, der kombinerer cykel og bus (evt. tog), 

vil også blive berørt, hvis biltrafikken forhindrer 

busserne i at overholde fartplanen, og ved at 

rejsetiden med bus bliver længere. 

 

Læs nærmere om forvaltningens svar i næste 

udgave af Lokalnyt.  
 

/Bjarne 

 

 

 

Hvis du oplever farlige steder som dette 

 

så giv kommunen et praj på  

www.roskilde.dk/giv-et-praj 

Du kan med din smartphone f.eks. indberette 

et hul i vejen eller manglende gadebelysning.  

Dit praj vil indgå i planlægningen af drift og 

vedligeholdelse i Roskilde Kommune, som vil 

vurdere det problem, som du beskriver på 

følgende måde: 

 Hvis vi vurderer at problemet er akut, 

ordner vi det hurtigst muligt. 

 Hvis problemet ikke vurderes at være 

akut, vil din henvendelse indgå i vores 

planlægning af den almindelige drift og 

vedligeholdelse. 

"Giv et praj - Roskilde Kommune" findes som 

app til iOS og Android. 

Du kan også sende besked til Cyklistforbundet 

Roskilde, om steder du oplever som farlige, så ser 

vi på det og kontakter vejmyndighederne. Send 

en mail til roskilde@dcf.dk 

  

/John 

 

 

 
 

Cyklistforbundet står bag den årligt 

tilbagevendende landsdækkende kampagne ”Vi 

Cykler Til Arbejde”. Det er en af de største 

motionskampagner i Danmark.  

For at få så mange som muligt til at deltage 

foregår der en hel del PR arbejde. Et af tiltagene 

er at dele morgenbrød ud til folk, der er på vej til 

arbejde.  

Her i Roskilde forventer Roskilde-afdelingen i år 

at kunne bidrage til den landsdækkende 

morgenbrødsuddeling ved at dele morgenbrød 

plus folder ud om kampagnen ved Roskilde 

station eller i Algade. 

 

Du kan læse mere om kampagnen ved at følge 

dette link: http://vcta.dk/ 

 

Meld dig som deltager og/eller som kaptajn for et 

hold på din arbejdsplads. Hvis der ikke i forvejen 

findes et hold kunne DU jo oprette et. Det giver 

socialt samvær og samhørighed samt sundhed - 

og mange firmaer sponsorerer traditionelt det 

gode formål. 

 

/John 

Giv et praj om farlige trafiksteder 

Vi Cykler Til Arbejde (VCTA) 

http://www.roskilde.dk/giv-et-praj
mailto:roskilde@dcf.dk
http://vcta.dk/


 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Dato: Søndag d. 30-04-2017 

Glemte Kæmper på Vestegnen

 
Vi tager på jagt efter Vestegnens Glemte 

Kæmper, som er nogle meget store 

træskulpturer gemt i landskabet. 

Tidspunkt: 10:00 - 16:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 
Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

John  26 28 09 37 

web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 40 km 

Hastighed: 12 – 18 km/t 

Web-link: thomasdambo.dk/works/de-

glemte-kaemper/ 

 

 

 

 

Dato: Tirsdag d. 09-05-2017 

Løvspringstur til Boserup

 
Vi cykler til Boserup Skov og ser de 

nyudsprungne træer samt de hvide, de blå 

og de gule anemoner. Vi nyder den 
medbragte kaffe i skoven. 

Tidspunkt: 18:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Susanne  24 64 27 09 

susannesl@youmail.dk 

Turlængde: Ca. 12 km 

Hastighed: 10 km/t 

Medbring: Kaffe og lygter 

 

 

 
Dato: Tirsdag d. 16-05-2017 

Rundt om Kattinge Sø

 
Vi cykler rundt om Kattinge Sø. 

Tidspunkt: 18:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Birthe  23 95 88 67 
bb@birthebuch.dk 

Turlængde: Ca. 22 km 

Hastighed: 10 – 15 km/t 

Medbring: Aftenkaffe og cykellygter 

Web-link: kattingelandsby.dk/kattinge

/historie.html 

 

 

Guidede cykelture 2017 (1) 



 

 

 

 

Bliv påmindet pr. e-mail om 

kommende cykeltur et par dage i 

forvejen.  

 

Bjarne Johansson:  b.johan@youmail.dk . 

Medlemmer af Roskildeafdelingen med oplyst e-

mailadresse får automatisk denne påmindelse.  

 

 

 
Dato: Søndag d. 21-05-2017 

Pederstrup

 
Vi cykler til Pederstrup og ser på 

aktiviteterne på museet, herunder at 

majstangen rejses. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 
Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Kurt  29 36 09 78 

kurt.taastrup@gmail.com 

Turlængde: Ca. 50 km 

Hastighed: 10 – 15 km/t 

Web-link: www.ballerupmuseum.dk/ 

 

 

Dato: Tirsdag d. 06-06-2017 

Skjoldungestien

 
Vi cykler fra Roskilde til Gammel Lejre. 

Her følger vi Skjoldungestien mod Osted. 

Det er en tur med mange historiske 

seværdigheder. 

Tidspunkt: 18:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 
Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Bjarne  46 36 67 57 

roskilde@dcf.dk 

Turlængde: Ca. 30 km 

Hastighed: 10 – 18 km/t 

Medbring: Kaffe og lygter 

 

 
Dato: Søndag d. 11-06-2017 

Pandekagehuset

 
Vi spiser vores mad ved søen i Dyndet. 

Bagefter nyder vi kaffen og måske en 

pandekage ved Mosehusets Tehandel. 

Undervejs besøger vi den nyudsprungne 

rhododendronpark ved Svenstrup Gods. 

Tidspunkt: 10:00 – 17:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Gitte  28 60 21 70 

gitte.s.n@vip.cybercity.dk 

Turlængde: Ca. 65 km 

Hastighed: 15 – 20 km/t 

Medbring: Penge til kaffe og pandekage 

 

 

mailto:b.johan@youmail.dk


 

 

 

 
Dato: Tirsdag d. 13-06-2017 

Rundt om Ramsømagle Sø

 
Vi cykler rundt om Ramsømagle Sø og 

nyder udsigten fra fugletårnet. 

Tidspunkt: 18:30 – 21:30 

Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Birthe  23 95 88 67 
bb@birthebuch.dk 

Turlængde: Ca. 30 km 

Hastighed: 10 – 15 km/t 

Medbring: Aftenkaffe og cykellygter 

Web-link: gudernes-straede.dk 

 
Dato: Tirsdag d. 20-06-2017 

Grilltur

 
Aftentur til Boserup Skov hvor vi finder et 

sted at tænde op. Turleder sørger for kul 

og optænding. Vi nyder maden og 

udsigten over fjorden. 

Tidspunkt: 17:30 – 21:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 
Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

Benny  61 33 32 80 

bennybrostrupandersen2@g

mail.com 

Turlængde: Ca. 15 km 

Hastighed: 15 – 18 km/t 

Medbring: Grillmad og drikkevarer 

Tilmelding: Senest mandag d. 19. juni 

 

 
Dato: Søndag d. 16-07-2017 

Roskildeegnens sø- og vådområder

 
Cykeltur til sø- og vådområderne ved 

Darup og Svogerslev. Ved Svogerslev Sø 

med trækfærgen over Kornerup Å. 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

Mødested: Ved Turistinformationen på 

Stændertorvet, Roskilde 

Arrangør: Roskilde Afd. 

John  26 28 09 37 
web.dcf.rosk@gmail.com 

Turlængde: Ca. 35 km 

Hastighed: 12 – 18 km/t 

Bemærk: Fodtøj for vådområder 

Web-link: www.visitlejre.dk/kornerup-

aa-gdk796690 

 

 

 

 

Både Roskilde og Jyllinge har et formiddagshold, 

som har cykelture om tirsdagen kl. 10 med 

udgangspunkt fra henholdsvis Stændertorvet i 

Roskilde og stoppestedet ved Jyllingecenteret i 

Jyllinge. Nogle ture kan være fællesture. 

Holdene har været gået i vinterpause, men nye 

ture begynder i marts måned 2017. 

Bjarne er kontaktperson for Roskildeholdet, mens 

Tove Krøger står for turene i Jyllinge. 

 

 
 

Kontakt for Jyllingeholdet: 

Tove Krøger, E-mail: tove@4040.dk 

 
Kontakt for Roskildeholdet: 

Bjarne Johansson, E-post:  b.johan@youmail.dk

På tur med formiddagsholdet  

i Roskilde og Jyllinge 



Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362  København K 

 

 

 

   

Cykelture Roskilde 2017 
Startsted: Stændertorvet, Roskilde 

Alle er velkomne! 

 

 

 
 

Detaljerede beskrivelser vil kunne ses i dette blad og på Roskildeafdelingens hjemmeside: 

www.cyklistforbundet.dk/roskilde 

samt på www.kulturbasen.dk/perl/sted/type-roskilde4/nr-191109 

 
 

 

 
Siden vil indeholde nyttige informationer for både medlemmer og ikke medlemmer af Cyklistforbundet. 

Man kommer ind på Facebook siden ved at skrive Cyklistforbundet Roskilde i søgefeltet ”find venner”. 

I venstre margen kan man trykke på Opslag. Det er dermed muligt for besøgende, at tilføje et personligt 

opslag i en særlig kolonne i højre side af Facebook siden. 

 

For medlemmer af Cyklistforbundet i Roskildeområdet vil der være en lukket gruppe, man 

kan tilmelde sig, hvis man vil deltage i de interne debatter og få flere informationer.  

I søgefeltet skal indtastes Roscyklist medlem. Der vil være en tilmeldingsfunktion. 

Tilmeldingen skal endelig godkendes af administrator, før man kan få adgang til gruppen. 

 

Torsten Slotsbjerg er administrator, og han kan kontaktes via Facebook siden. Det vil være muligt at 

oprette lukkede grupper for forskellige interesseområder.    

/Torsten 

  Cyklistforbundets Roskilde Afd.   

kommer på Facebook den 1. marts 

http://www.cyklistforbundet.dk/roskilde
http://www.kulturbasen.dk/perl/sted/type-roskilde4/nr-191109

