Screeningsnotat Roskilde-Køge
Udarbejdelse af screeningsnotat
Notatet er udarbejdet i oktober og november 2020 på baggrund af skrivebordscreening og efterfølgende
besigtigelsestur d. 3. november 2020 på strækningen. På besigtigelsesturen deltog følgende:
Roskilde Kommune: Morten Heegaard Christensen
Solrød Kommune: Helle Vester og Lars Würtz
Køge Kommune: Jakob Ladefoged Bommersholdt
Vejdirektoratet: Christian Juhl Sønderup
Sekretariatet: David Rønnov, Ida Nygaard Christensen og Signe Helledi
Via Trafik: Lasse Raasgaard Mathiesen
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Roskilde-Køgeruten
Rutens tilgængelighed og potentiale:
Roskilde-Køgeruten er en planlagt
supercykelsti, der forbinder Roskilde,
Solrød og Køge Kommuner og er 21 km
lang.
Ruten vil give en god cykelforbindelse
for pendlerne mellem Roskilde og Køge
og være med til at forbedre forholdene
for cykelpendlere fra især landsbyerne,
Vor Frue og Ølsemagle samt
stationsbyerne Havdrup og Lille
Skensved.
I nord starter ruten ved Roskilde St. og
slutter i syd ved Køge St. Ruten er
således en oplagt pendlerrute, både for
togpendlere, der ankommer til Roskilde
St., og skal videre mod uddannelses- og
erhvervsområder syd for Roskilde, men
også for pendlere i de mindre byer syd
for Roskilde, der skal videre med tog.
I Roskilde passerer ruten tæt forbi flere
store arbejdspladser, såsom Roskilde
Rådhus og Sjællands Universitetshospital
og uddannelsessteder som Roskilde
Tekniske skole, samt
byudviklingsområdet Musicon med sine
uddannelsesinstitutioner,
kulturinstitutioner, arbejdspladser og
boliger.
Området omkring Køge Nord er under
massiv udvikling og er med den nye Køge
Nord Station også et centralt
knudepunkt for den kollektive trafik. I
Køge Nord er en ny bydel ved at opstå,
bl.a. med etableringen af supersygehuset Sjællands Universitetshospital, Køge, der vil give mange nye
arbejdspladser. Ligeledes er der et stort erhvervs- og uddannelsesområde mellem Ølsemagle og Køge Nord
med bl.a. Campus Køge og mange transportvirksomheder.
Med byudviklingen både syd for Ølsemagle og omkring Køge Nord samt i stationsområdet i Køge, vil ruten
være med til at bidrage til alternative mobilitetsmønstre, der kan styrke cyklismens kobling til offentlig
transport. Der er nemlig rig mulighed for kombinationsrejser med denne rute, da der er adskillige stationer
langs ruten, i form af regionaltog, IC-tog og S-tog.
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Fakta om strækningen
Længde
Kommuner
Vejmyndigheder
Kobling til andre
ruter (planlagte i
kursiv)
Kobling til kollektiv
trafik

Eksisterende
cykelinfrastruktur

25 km
Roskilde Kommune (6,35 km+4,23 km), Solrød Kommune (6,1 km), Køge Kommune
(8,3 km)
Roskilde Kommune (6,35 km), Vejdirektoratet (4,23 km), Solrød Kommune (6,1
km), Køge Kommune (8,3 km)
Roskilde-Ølstykke-ruten, Vestbaneruten, Roskilderuten, Herfølge-Solrød-ruten

Tog:
Roskilde st. (På ruten) – Intercitytog, Regionaltog
Havdrup St. (300 m fra ruten) - Regionaltog
Lille Skensved St. (450 m ruten) - Regionaltog
Ølby St. (500 m fra ruten) – S-tog Linje E - Regionaltog
Køge Nord St. (450 m fra ruten) – S-tog Linje E, Intercitytog
Køge st. (På ruten) – S-tog Linje E, Regionaltog
Bus:
Roskilde: 227, 236, 206, 202A, 208, 91N, 600S
Køgevej/Vor Frue: 215, 220, 212
Køge: 101A, 242
Dobbeltrettet cykelsti: X km
Enkeltrettet cykelsti/delt sti: X km
Ingen cykelinfrastruktur/smal kantbane/cykelstrimmel/2-minus-1-vej : X km

Fartgrænser
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Roskilde Kommune - 6,35 km
Beskrivelse af nuværende forhold på strækningen
Rutens strækning i Roskilde Kommune forløber mellem Roskilde station i
nord og Havdrup ved kommunegrænsen til Solrød i syd. Roskilde Kommune
er vejmyndighed på i alt 6,35 km. Der er to mulige linjeføringer midt på ruten
- en ruteføring igennem byen (alternativ 1) og en ruteføring udenom byen
(alternativ 2), hvor hhv. Roskilde Kommune og Vejdirektoratet er
vejmyndighed.
Roskilde Kommune er vejmyndighed på Køgevej frem til Motelvej (strækning
A), hvorefter Vejdirektoratet er vejmyndighed frem til Vor Frue, hvor
Roskilde Kommune er vejmyndighed på strækningen gennem byen (Vor Frue
Hovedgade, strækning B), mens Vejdirektoratet er på strækningen på
omfartsvejen uden om byen. Syd for
Vor Frue følger ruten igen statsvejen
Køgevej indtil Havdrupvej, hvor
Roskilde Kommune igen er
vejmyndigged indtil kommunegrænsen
til Solrød Kommune (strækning C).
Strækning A (2,25 km)
Ruten starter syd for Roskilde Sti
rundkørslen Køgevej/Ny Østergade. På en kortere strækning på
Køgevej måler den enkeltrettede cykelsti 1,8 m i bredden – ca. frem
til Rådhusbuen/Østervang. På resten af Roskilde Kommunes
strækning af Køgevej har den enkeltrettede cykelsti 2,5 m bredde.
Strækning B (2,2 km)
Der er to mulige linjeføringer ved Vor Frue. En ruteføring igennem
byen (alternativ 1) og en ruteføring udenom byen (Alternativ 2). På
alternativ 1 er Roskilde Kommune vejmyndighed.
På Vor Frue Hovedgade er enkeltrettede fællesstier i begge retninger,
hvor bredden på stien er 1,8 m mellem Poppelgårdsvej og Vor Frue
Kirkevej. Fra Vor Frue Kirkevej er der ca. 70 m dobbeltrettet fællessti
med en bredde på 3,5 m på den østlige side af vejen. Herefter er der
igen enkelrettede fællesstier med 1,8 m i bredden i begge retninger
frem til Køgevej, hvorefter Vejdirektoratet igen er vejmyndighed.
Strækning C (1,9 km)
Roskilde Kommune overtager igen vejmyndigheden, når ruten svinger
ned ad Havdrupvej. Strækningen på Havdrupvej består af 1,9 km lokal
vej forbi Salløv frem til kommunegrænsen umiddelbart nord for
Havdrup. Der er ingen lys på denne strækning, der forløber i åbent
land.
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Tællinger (fra Mastra)
Lokalitet
20 m nord for P-plads, 80
m nord for Østergade
Ml. Gormsvej og Østervang
Ml Gartnervang og
Roskildevænget
Vor Frue Hovedgade (syd)
Havdrupvej, 85 m syd for
Salløv Gade

Motorkøretøjer (HDT)
7.872 (2019)

Cykler/knallerter (HDT)
542 (2019)

StedId
C00594121

12.968 (2019)
10.307 (2019)

817 (2019)
451 (2019

C000444822
TOPO444832 / CO444845

7.493 (2015)
3.869 (2016)

265 (2016)

26593675
26330022/ C26330022

Resultatet fra vurderingsskema
Stityper og tværprofiler
Scoren for Stityper og tværprofilet er 47 %.
Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs
Scoren for Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs er 71 %.
Belægning
Scoren for Belægningen er 85 %.
Synlighed og belysning
Scoren for Synlighed og belysning er 59 %.
Vejvisning og servicetiltag
På nuværende tidspunkt er scoren for Vejvisning og servicetiltag 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80% eller derover, når der bliver sat skiltning og servicetiltag op efter
Supercykelstisamarbejdets standarder.
Drift og vedligeholdelse
På nuværende tidspunkt er scoren for Drift og vedligehold 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80 % eller derover, når ruten bliver færdig og efterfølgende driftet og
vedligeholdt efter Supercykelstisamarbejdets standarder.
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Forbedringsforslag
Forbedringsforslagene er listet i retning fra Roskilde mod Køge.

Strækning A
Lokalitet 0: Rundkørsel ved krydset Køgevej/Ny Østergade
Beskrivelse:
Der er ikke gennemført cykelsti i rundkørslen.
Forslag:
Der skal laves gennemført cykelsti ved de tre tilslutninger i rundkørslen og cykelstien skal udvides til 2,25 m.
Drøftelser:
Rundkørslen er meget trafikeret og der kører mange busser igennem her. Derfor skal man være obs på at
der ikke må være for mange bump for busserne.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
Roskilde Kommune vil ikke lave gennemførte fortove i rundkørslen af hensyn til bustrafikken. Rundkørslen er
ikke uheldsbelastet i dag og fungerer fint. Kommunen vil som udgangspunkt heller ikke prioritere at udvide
cykelstien i bredden til 2,25 m. Der behøves ikke at blive lavet anlægsoverslag på denne.
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Lokalitet 1: Strækning på Køgevej mellem rundkørslen og Gormsvej
Beskrivelse:
På denne strækning er der enkeltrettede cykelstier i begge sider af
vejen, som måler under 2,25 m. Den eksisterende cykelsti er ikke på
niveau med fortovet, men i stedet på niveau med kørebanen. En
kantlinje indsnævrer cykelstiens bredde.
Forslag
På strækningen bør cykelstien udvides til min. 2,25 m og kantlinjen skal
fjernes. Nogle steder er det muligt at gøre fortovet smallere.
Det kan overveje at nedlægge de fem-seks kantstensparkeringspladser
på vestsiden af vejen (foran Køgevej 64-68) for at få plads til bredere
cykelsti.
Lysmasterne skal flyttes ind på den anden side af fortovet.
Drøftelse
Det er nok ikke muligt at udvide cykelstien på hele strækningen, men
kanten er ikke trafiksikker og skal væk som min.
Det blev også drøftet om hellen ved fodgængerovergangen er
nødvendig. Ved hellen løber stien til Musicon ud og der er derfor
mange fodgængere og cyklister der skal krydse vejen i myldretrafikken.
Der er mange fodgængere og buspassere ved busstoppet om
morgen. Ved besigtigelse blev det drøftet om man kan udvide
busperronen og have busskuret der. Vejprofilet er meget smalt,
så det bliver svært at finde plads. Men det kan måske tænkes
med i en omprioritering af hele vejprofilet.
Parkeringspladserne er måske ikke nødvendige længere da der
ikke er erhverv på vest siden af vej længere.
Efterfølgende kommentarer fra Roskilde Kommune:
Det kan undersøges om belysningsmaster kan rykkes i bagkant
af fortov og fortovet gøres lidt smallere, men der er også mange
fodgængere her.
Hvis stien skal gøres bredere, skal man nok etablere en
cykelbane i stedet, fra busstoppestedet og mod syd op til
krydsningshellen, da man ellers skal løfte fortovet
Midterhellen skal bevares. P-pladserne kan evt. nedlægges og derved skaffe mere plads.
Næste skridt
Undersøge belægningsgraden på parkeringspladserne.
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 1A: Kryds mellem Køgevej og Gormsvej
Beskrivelse:
Hvor Gormsgade munder ud i Køgevej bliver cykelstien afbrudt.
Forslag:
Der skal laves gennemført cykelsti ved sidevejen for at højne
trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister og
venstresvingsbanen (2,55 m bred) skal nedlægges, da den
indsnævrer cyklernes areal unødvendigt.
Drøftelse
Som alternativ til at etablere gennemført cykelsti blev det drøftet
om afmærkningen kan forbedres, så det bliver mere tydeligt at der
tværgående cyklister for den svingende trafik.
Vejen er adgang til Bane Danmark.
Fortovet er her også meget bredt. Man kan eventuelt bruge noget
af pladsen til at udvide cykelstien frem med Gormsvej.
Efterfølgende kommentarer fra Roskilde Kommune: Roskilde
Kommune ønsker ikke gennemført fortov ved Gormsvej. Tælling fra
2017 angiver HVD på 1900 køretøjer på Gormsvej. Dette er en for
stor mængde til at vi vil lave gennemført fortov. Vi vil bevare
svingbanerne.

Næste skridt
Der skal udarbejdes anlægsoverslag på forbedring af afmærkning.
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Lokalitet 1B: Strækning på Køgevej
Beskrivelse:
På Roskilde Kommunes strækning på Køgevej er der tre
signalregulerede kryds:
- Køgevej/Rådhusbuen/Østervang (kryds A)
- Køgevej/Søndre Ringvej/Østre Ringvej (kryds B)
- Køgevej/Roskildevænget (kryds C)
Forsalg:
Der skal laves cykelfremmende tiltag i alle signalkryds. Det kan
fx være cykeldetektering med radar der kan forlænge
grøntiden og cykelmarkeringer igennem krydset så det bliver
tydeligere hvor cyklisterne kører og hvor der er risiko for
konflikter.
Drøftelse
Der er allerede lavet busprioritering på strækningen. Der er
”gatesignaler” ved krydsene så busserne kan komme foran når
signalet skifter til grønt.
Næste skridt
Undersøg om signalprogrammerne også kan indstilles til fordel
for cyklisterne samtidigt med busprioriteringen
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 1C: Strækning på Køgevej
Beskrivelse:
På samme strækning som 1B er der mange busstoppesteder med smal
perron og busskur på fortovet

Forslag
Busperronerne skal udvides og busskur skal flyttes ud på perron. Dette
på ikke ske på bekostning af cykelstiens bredde, som min. skal være
2,25 m. I nogle tilfælde kommer cykelstien til at slå et lille knæk bag om
perronen. I disse tilfælde skal kurven ikke være for skarp, så cyklisterne
kan opretholde deres flow.

Drøftelser:
Efterfølgende kommentarer fra Roskilde Kommune: Stoppested syd for
Rådhuset i sydgående retning. Her kan der evt. laves fremrykket
stoppested. Det ser svært ud ved de andre stoppesteder. De konkrete
løsning skal undersøges nærmere – det er ikke nødvendigvis den
beskrevne i løsningsforslaget.
Næste skridt:
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Strækning B
Lokalitet 2: Strækning på Vor Frue Hovedgade
Beskrivelse
På denne strækning er der enkeltrettede fællesstier i begge retninger.
Bredden er 1,8 m. Ved alle sideveje bliver stien afbrudt. OBS der er en
strækning på den østlige side af vejen på ca. 70 m hvor der er
dobbeltrettet fællesti.
Forslag
A) Anlæggelse af delt sti
På Vor Frue Hovedgade skal fællesstierne laves om til enkeltrettede
cykelstier, som er min. 2,25 m i bredden, og fortov, der normalt skal være
minimum 1,5 m på begge sider af vejen. I den nordlige ende kan der nøjes
med at blive etableret fortov på den ene side af vejen. Inde i byen kan der
nogle steder arbejdes med delte stier.
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B) Gennemført cykelsti med niveauforskel ved sidevej
Ved følgende sideveje skal der laves
gennemført cykelsti (og fortov hvis det bliver
etableret):
- Sejerøvej
- Ærøvej
- Øvejen
- Møllevænget
- Kamstrupvej
- Vor Frue Kirkevej
Hvis det ikke bliver etableret cykelsti med
niveauforskel til kørebane, men man bibeholder
græsrabatten mellem sti og kørebane skal det
undersøges om sidevejenes udmunding kan
mindre dynamisk og etablering af hævede
flader.
Ved krydset med Kamstrupvej skal den gamle kantsten fjernes.
Drøftelse
OBS på at noget af stien er skolevej.
Efterfølgende kommentarer fra Roskilde Kommune: Roskilde Kommune hælder til at stien føres igennem Vor
Frue for at undgå at cykle langs Køgevej p det stykke i forhold til attraktivitet og støj.

Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag. Efterfølgende skal der tages beslutning om hvilken linjeføring ruten skal
have.
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Strækning C
Lokalitet 3: Havdrupvej
Beskrivelse
På strækningen på Havdrupvej løber ruten på en lokalvej uden
cykelfaciliteter. Strækningen er i åbent land og der er ingen belysning.
Forslag
Forslag A
Der skal anlægges dobbeltrettet cykelsti i den ene side. Ved anlæggelse af
en dobbeltrettet cykelsti skal koblingen sikres til de enkeltrettede
cykelstier på Køgevej i nord sikres (skal koordineres med Vejdirektoratet)
og til den videre forbindelse over kommunegrænsen ved Havdrup (skal
koordineres med Solrød Kommune). I den forbindelse skal ejerforhold
langs vejen undersøges.
Der kan være udfordringer med plads langs vejen ved Salløv.
Forslag B
Der skal laves belysning på denne del af strækningen i form af LED-lys.
Drøftelse
På besigtigelsen blev det drøftet at det er mest oplagt at lægge stien på
den vestlige side af vejen.
Roskilde Kommune nævnte, at en mulighed kunne være at en
dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Havdrupvej kunne føres helt
op langs med Køgevej et kort stykke, så cyklister kan krydse her i
stedet for ureguleret mod syd. Stien kan føres helt op til det
signalregulerede kryds ved Salløvvej/Køgevej (skal koordineres
med VD)
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Vejdirektoratet - 4,23 km
Beskrivelse af nuværende forhold på strækningen
Vejdirektoratet er vejmyndighed på strækningen på Køgevej
fra Motelvej frem til Havdrupvej.
Køgevej er en trafikeret 2+1-vej med skiftevis to spor i den
ene retning og ét spor i den anden retning. Vejen har til- og
frakørsler på Holbækmotorvejen i begge retninger. Der er
enkeltrettet cykelsti (2,25-2,5 m) i begge af sider af vejen på
strækningen fra Motelvej frem til Rønøs Alle. Herfra er der
dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af vejen frem til Vor
Frue Hovedgade. På denne strækning er der fortsat
enkeltrettet cykelsti på den vestlige side af vejen.
Der er to mulige linjeføringer for supercykelstien ved Vor
Frue. En ruteføring igennem byen (alternativ 1) og en
ruteføring udenom byen (alternativ 2). På alternativ 2 er
Vejdirektoratet vejmyndighed.
Ved Vor Frue Hovedgade er der en tunnel, der fører cyklister i
nordgående retning fra Vor Frue under Køgevej mod Roskilde.
På strækningen på Køgevej uden om Vor Frue er der ikke
cykelfaciliteter.
Efter Vor Frue er der
dobbeltrettet cykelsti på den
østlige side af vejen. Efter ca. 100
m er der en tunnel, hvor cyklister
i nordgående retning kan krydse
under Køgevej. Syd for tunnelen
er der igen enkeltrettet cykelsti i
begge sider. Efter Tjærebyvej
fortsætter de enkeltrettede
cykelstier i begge sider af vejen i
3,3 km indtil Havdrupvej, hvor
ruten forlader Køgevej og
Vejdirektoratets strækning.

1 A+B: enkeltrettet cykelsti, C:
dobbeltrettet cykelsti

Cykelstierne på Køgevej fortsætter dog yderligere 7 km indtil Åsvej mellem
Jersie og Jersie Strand.
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Tællinger (fra Mastra)
Lokalitet
2/390 (Køgevej syd for
Holbækmotorvejen)
Køgevej ved Roskilde
Lufthavn
8/404 (Køgevej, nord for
Havdrupvej)

Motorkøretøjer (HDT)
22.962(2019)

Cykler/knallerter (HDT)
387 (2019)

StedId
M11-12-D

18.107 (2020)

-

30198007

-

62 (2017)

FS-12-A

Resultatet fra vurderingsskema
Stityper og tværprofiler
Scoren for Stityper og tværprofiler er 100 %
Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs
Scoren for Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs er 72 %
Belægning
Scoren for Belægning er 80 %
Synlighed og belysning
Scoren for Synlighed og belysning er 30 %
Vejvisning og servicetiltag
På nuværende tidspunkt er scoren for Vejvisning og servicetiltag 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80% eller derover, når der bliver sat skiltning og servicetiltag op efter
Supercykelstisamarbejdets standarder.
Drift og vedligeholdelse
På nuværende tidspunkt er scoren for Drift og vedligehold 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80% eller derover, når ruten bliver færdig og efterfølgende driftet og
vedligeholdt efter Supercykelstisamarbejdets standarder.
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Forbedringsforslag
Forbedringsforslagene er listet i retning fra Roskilde mod Køge.
Lokalitet 1: Nordlige og sydlige motorvejstilkørsel på Køgevej
Beskrivelse
I forbindelse med til- og frakørslerne ved Holbækmotorvejen
er der signalregulerede kryds med meget biltrafik.
Forslag
.
Afmærkningen i det nordlige kryds skal rettes ud og der skal
tilføjes flere cykelsymboler og et blåt cykelfelt i en af
retningerne.
Drøftelse
Det er svært at lave signaloptimering for cyklister i begge
signaler, da det er tilslutning til motorvejen. Man kan i stedet
arbejde med bedre afmærkning, så det bliver tydeligere hvor
der er cyklister.
I det sydlige kryds har cyklister i nordgående retning allerede
grønt hele tiden, medmindre der fodgængere der aktivere
signalet til at krydse vejen.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 1A: Strækning på Krydset syd for motorvejstilkørslen
Beskrivelse:
Her er to busstoppesteder uden perron.
Forslag:
Ved begge busstop skal der laves perron.
Drøftelse
Da det ikke er et travlt busstoppested skal der ikke laves
perron
Næste skridt
Forslaget udgår

17

Lokalitet 1B strækning på Køgevej mellem Rønøs Allé og Vor Frue Hovedgade
Beskrivelse:
Der er dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af vejen. Derudover er
græsrabatten forsvundet nogle steder

Forslag:
Det er ikke nødvendigt med dobbeltrettet markering på denne strækning. Så
markeringen skal fjernes.
Græsrabatten skal genetableres.
Drøftelser:
Der var ingen drøftelser til dette punkt

Næste skridt:
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 2: Strækning på Køgevej udenom Vor Frue (UDGÅR)
Beskrivelse:
Der er ingen cykelfaciliteter på denne strækning.
Forslag:
Der skal etableres enkeltrettede cykelstier i begge sider af
vejen, hvis linjeføringen uden om Vor Frue vælges.
Derudover skal der også etableres belysning på denne
strækning.
Drøftelse
På besigtigelsen blev det drøftet at det giver mest mening
at føre ruten igennem Vor Frue.
Hvis strækningen udenom vælges, ser det ud til at der er
plads nok til at etablere cykelsti i begge sider af vejen.

Næste skridt
Efterfølgende kommentarer fra Roskilde Kommune:
Roskilde Kommune hælder til at stien føres igennem Vor
Frue for at undgå at cykle langs Køgevej p det stykke i
forhold til attraktivitet og støj. Så dette forslag udgår.
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
Efterfølgende skal der tages beslutning om hvilken
linjeføring ruten skal have
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Lokalitet 3: Strækning på Køgevej mellem Tjærebyvej – Havdrupvej
Beskrivelse:
Denne strækning på 3,3 km har ingen belysning.
Forslag:
Forslag A:
Der skal etableres belysning på strækningen. Fx i form af LED-lys i
cykelstiens belægning eller som pullerter i kanten af cykelstien.
Forslag B
Flere steder på strækningen er den grønne rabat mellem cykelsti
og vejbane kørt ned. Dette skal genetableres så der er den rette
adskillelse mellem kørebane og cykelsti. Alternativ skal der laves
niveauforskel mellem cykelsti og kørebane med en kantsten ude
af niveau.
Drøftelse
Vejdirektoratet har ikke tradition for at belyse ikke i åbent land.
Efterfølgende kommentarer fra Vejdirektoratet:
Som udgangspunkt bliver der ikke etableret belysning af vejanlæg
i åbent land. Kun hvor der er signalregulering, rundkørsel chikaner
eller lign. etableres belysning udenfor tættere bebygget område.
Dette er primært for at undgå lysforurening, men også af
økonomiske årsager. Cyklister der kører på stier i åbent land må
altså selv have ordentligt lys med sig
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 4: Kryds mellem Køgevej og Skalstrupvej
Beskrivelse:
Cykelstien bliver afbrudt på begge sider
af Køgevej. Indkørslerne til sidevejene er
meget brede, så biler kan tage svingene i
høj fart.
Forslag:
Indkørslerne til sidevejene laves mindre
dynamiske så bilerne sagtner farten når
de skal svinge. Det skal overvejes,
hvordan cykelstien kan gøre tydeligere.
Drøftelse
Ved besigtigelse blev det vurderet, at
det ikke var nødvendig at lave sidevejen
mindre dynamisk.
Næste skridt
Punktet udgår.
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Lokalitet 5: Busstoppested på Køgevej (nord for Finervej)
Beskrivelse:
I stedet for en perron med en fliserække er der lavet
afmærkning på cykelstien.
Forslag:
Der skal etableres en perron ved busstoppestedet. Fx ved en
fliserække.
Drøftelse
Der var ikke yderligere drøftelser ved besigtigelse.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 6: Kryds Køgevej/Salløvvej/Snoldelev Bygade
Beskrivelse:
Krydset er et signalreguleret kryds.
Forslag:
Der skal laves cykelfremmende tiltag i signalkrydset. Det kan
fx være cykeldetektering med radar der kan forlænge
grøntiden og cykelmarkeringer igennem krydset så det bliver
tydeligere hvor cyklisterne kører og hvor der er risiko for
konflikter.
Drøftelse
Der var ikke yderligere drøftelser ved besigtigelse
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 7: Krydsning mellem Køgevej/Havdrupvej
Beskrivelse
Der skal anlægges dobbeltrettet cykelsti langs Havdrupvej (nok med den vestlige side). På denne strækning
er Roskilde Kommune vejmyndighed. Der er på nuværende tidspunkt ingen krydsningsmuligheder over
Køgevej for cyklister der skal i nordgående retning fra Havdrupvej

Forslag
Der skal laves mulighed for krydsning for cyklister. Det kan fx være i en tunnel under Køgevej eller
etablering af dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af vejen frem til krydset ved Salløvvej, hvor der skal
etableres krydsningsmuligheder.

Drøftelser
Roskilde Kommune nævnte, at en mulighed
kunne være at en dobbeltrettet cykelsti på
vestsiden af Havdrupvej kunne føres helt op
langs med Køgevej et kort stykke, så cyklister
kan krydse her i stedet for ureguleret mod syd.
Stien kan føres helt op til det signalregulerede
kryds ved Salløvvej/Køgevej (skal koordineres
med Roskilde Kommune)
Efterfølgende kommentarer fra
Vejdirektoratet: Dette skal afklares, inden VD
kan lave et skitseprojekt for en niveaufri
krydsning
Næste skridt:
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Solrød Kommune - 6,1 km
Beskrivelse af nuværende forhold på strækningen
Strækningen i Solrød Kommune starter ved Havdrups bygrænse
i nord, hvor Havdrupvej bliver til Sallevvej. Her forløber ruten
gennem Havdrup, hvor den umiddelbart efter krydsningen af
jernbanen fortsætter ad Skovvej og videre ad Havdrup Allé. På
Skovvej og den del af Havdrup Allé, der ligger nord for Kildevej
(hed tidligere Havdrup Centervej) er der ingen cykelfaciliteter.
På Havdrup Allé syd for Kildevej er der enkeltrettede cykelstier i
begge sider af vejen frem til rundkørslen ved Hovedgaden. Syd
for rundkørslen er der en dobbeltrettet cykelsti på den østlige
side af vejen. Lidt nord for bygrænsen bliver den dobbeltrettede
cykelsti ført over på den vestlige side af vejen og fortsætter ad
Hovedgaden/Naurbjergvej. Ved Kirke Skensved kirke –
umiddelbart syd for byskiltet – stopper den dobbeltrettede
cykelsti og ruten fortsætter cirka 350 meter på vej uden
cykelfaciliteter. Længere inde i Kirke Skensved (øst for
Lillevangsvej) er der 300 meter 2-1-vej, som ophører igen ved
det østlige byskilt. Herfra og til Naurbjerg er der 1,5 km uden
cykelfaciliteter. Fra Naurbjerg til kommunegrænsen til Køge
Kommune ved Skensved Å er der 180 meter med dobbeltrettet
sti. Vejprofilerne er meget forskellige fra Kirke Skensved frem til
Lille Skensved. Gennem Kirke Skensved frem til Lille Skensved
strækker ruten sig på hhv. 1,87 km vej uden cykelfaciliteter
samt i alt 550 m 2-minus-1-vej. Mellem Naurbjerg og
kommunegrænsen er der 180 meter dobbeltrettet sti.
Ruten forløber hovedsageligt i åbent land fra den forlader
Havdrup og ned til Lille Skensved.
Der er kun belysning i Havdrup samt i Kirke Skensved og umiddelbart nord for Lille Skensved.

Tællinger (fra Mastra)
Lokalitet
Skolevej ud for nr. 10
Ml. Banediget og
Tykmosevej (Hovedgaden
sydlige Havdrup)
Kr. Skensved
Naurbjergvej ved
jernbaneskilt
Ml. nr. 16-18 (Naurbjervej
ved Lille Skensved)

Motorkøretøjer (HDT)
1.776 (2016)
3.768 (2018)

Cykler/knallerter (HDT)
99 (2016)
51 (2018)

StedId
26968671/26968671c
26927775/2692777c

3.069 (2018)
1.300 (2019)

41 (2018)
17 (2019)

26953258/26953258c
26920185/26920185c

1.311 (2020)

27 (2016)

26930071/26953254c
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Resultatet fra vurderingsskema
Stityper og Tværprofiler:
Scoren for Stier og tværprofiler er 58 %.
Samlet score - Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs
Scoren for Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs er 67 %.
Samlet score - Belægning
Scoren for Belægning er 89 %.
Samlet score - Synlighed og belysning
Scoren for Synlighed og belysning er 44 %.
Vejvisning og servicetiltag
På nuværende tidspunkt er scoren for Vejvisning og servicetiltag 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80 % eller derover, når der bliver sat skiltning og servicetiltag op efter
Supercykelstisamarbejdets standarder.
Drift og vedligeholdelse
På nuværende tidspunkt er scoren for Drift og vedligehold 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80 % eller derover, når ruten bliver færdig og efterfølgende driftet og
vedligeholdt efter Supercykelstisamarbejdets standarder.
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Forbedringsforslag
Forbedringsforslagene er listet i retning fra Havdrup mod Køge.
Lokalitet 1: Strækning på Sallevvej i Havdrup
Beskrivelse:
Der er ingen cykelfaciliteter på Sallevvej.
Forslag:
Der skal etableres dobbeltrettet cykelsti frem til Ulvevej (Skal
koordineres med Roskilde Kommune)
Fra Ulvevej er vejprofilet på Sallevvej smalt og der skal der laves
trafiksaneringstiltag på resten af strækningen. Det kan fx være:
- Hastighed skiltes ned til 40/30 km/t
- Bump/hævede flader/cykelsluser ved bump
- Kasser til at sætte forskudt på vejen så bilerne skal køre zig zag
men cyklerne er undtaget. OBS på at cyklernes passage skal være
bred nok. Kan også være i form af steler, som i eksemplet på
billedet fra Jersie nedenfor.
- Parkering på vejen forbudt.
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Drøftelse
Kommunen har nogle projekter der sat på hold og
afventer arbejdet med supercykelstier. Bl.a.
planlagt bump ved bygrænsen.
Vejprofilet er meget smalt. Det blev drøftet om det
er muligt at videreføre en dobbeltrettet cykelsti
langs Sallevvej frem til Industrivænget eller Ulvevej.
Her er der meget smalt og hverken fortov eller
cykelsti. Ved Industrivænget har kommunen indført
at tung trafik, der skal til erhvervsområdet, skal
køre ind i stedet for at køre igennem Havdrup by.
Borgerne i Havdrup efterspørger mere fortov.
Det vil være godt at lave en helhedsplan hvor
supercykelstistrækningen blev indtænkt som en
prioriteret strækning til cykler.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune:

-

Nedskiltning til 40km (ikke 30).
Den db-rettede cykelsti kan blive ledt
forbi vores kommende kryds
(ombygning) Sallevvej / Salbjergvej og
ned forbi/ved Industrivænget hvor den
db-rettede kan slutte og hvor de så
derefter kan cykle på vejen.

Næste skridt:
Supercykelstilinjeføringen skal indtænkes i
kommunens andre planer.
Der skal laves anlægsoverslag for etablering af dobbeltrettet cykelsti og trafiksanerings tiltagene på
strækningen
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To forskellige alternative linjeføringer gennem Havdrup
På besigtigelsesturen blev der drøftet to forskellige linjeføringer gennem Havdrup. Generelt er vejprofilet
gennem Havdrup meget smalt og det er svært at finde plads til at etablere cykelstier der lever op til
supercykelsti standard. Derfor kan man arbejde med andre tiltag, som giver bedre muligheder for cykler at
komme frem. Alternativ 1 er en mere direkte vej end alternativ 2, men alternativ 1 har et smallere vejprofil
og cyklisterne kommer derfor tættere på den anden trafik.
Alternativ 1

Alternativ 2
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ALTERNATIV 1 – gennem Hovedgaden
Beskrivelse:
Hvis ruten skal gå af Havdrup Hovedgade, skal den
over pladsen ved stationen som i i dag er shared
space mellem fodgængere og cyklister. Derefter skal
den gå ad Havdrup Hovedgade, hvor der ikke er
nogle cykelfaciliteter.
Forslag
Vejprofilet er smalt gennem hovedgaden. Der skal
derfor laves trafiksaneringstiltag på strækningen. Det kan fx
være:
- Hastighed skiltes ned til 40/30 km/t
- Lukkes for gennemkørende bil trafikbiltrafik
- Bump/hævede flader/cykelsluser ved bump
- Kasser til at sætte forskudt på vejen så bilerne skal køre
zig zag men cyklerne er undtaget. OBS på at cyklernes
passage skal være bred nok. Kan også være i form af
steler, som i eksemplet på billedet fra Jersie nedenfor.
- Parkering på vejen forbudt.
Der kan lukkes fra biler i svinget mellem Møllegade og
Hovedgaden.
Der kan også laves en cykelgade, hvor cyklister har
fortrinsret. For at vurdere dette skal der laves tællinger på
strækningen
Drøftelser:
På besigtigelsesturen blev det drøftedrøftet, hvordan
trafiksanering af hovedgaden vil spille godt sammen med
resten af planerne for Havdrup. Kommunen vil gerne have
mindre trafik i centrum af byen.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune: Kommunen
går med dette alternativ, da Hovedgaden står for at skulle
renoveres. Og vi vil arbejde for en ensretning af Hovedgaden så
der bliver plads til cyklisterne i hver side af vejen, adskilt fra
bilisterne med en kantsten (enkeltrettet). Ingen nedskiltning;
zonen er allerede en anbefalet 40km-zone. Ensretning, ej lukning
for bilister. Parkering tilladt evt. med parkeringsbåse.
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der skal laves anlægsoverslag
for denne strækning. Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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ALTERNATIV 2 (UDGÅR)
Lokalitet 2A: Strækning på Skovvej
Beskrivelse:
Gennem Havdrup er der generelt mangel på cykelinfrastruktur. Sallevvej bliver til Skovvej i et sving, her
bliver vejen også lidt bredere. Der er parkeringsspor på en del af Skovvej med plads til 5-10 biler. Syd for
Skovvej ligger SuperBrugsen med 115-120 parkeringspladser.

Forslag:
Det foreslås at nedlægge
parkeringspladserne på nordsiden
af vejen. Således kan arealet fra
parkeringen benyttes til at
anlægge enkeltrettet cykelsti i
begge sider. De få
parkeringspladser kan
sandsynligvis undværes med tanke
på de mange pladser ved
SuperBrugsen.
Drøftelse
Pladsen foran stationen er for
nyligt blevet renoveret og det kan
derfor være svært at få penge til
at lave den om igen allerede.
Efterfølgende kommentarer fra
Solrød Kommune: Kommunen går
med dette alternativ, da Hovedgaden står for at skulle renoveres
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der skal laves anlægsoverslag for denne strækning. Alternativ 2 udgår
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Lokalitet 2B: Havdrup Allé mellem Skovvej og Kildevej (fhv. Havdrup Centervej) (UDGÅR)
Beskrivelse:
Den nordlige del af Havdrup Allé (tidligere Havdrup
Centervej) har ingen cykelfaciliteter. Vejen har i princippet
fire spor, hvoraf to dog benyttes til lastbilparkering, lange
svingbaner og buslommer. Der er brede midterrabatter og
siderabatter med græs og træer. Vejen virker umiddelbart
overdimensioneret i forhold til omgivelserne. På en del af
strækningen findes en parallel, dobbeltrettet fællesti med
tunnel under sidevejen Møllemarken. Denne sti når dog
ikke Skovvej. Der er i 2017 anlagt busstoppesteder i begge
retninger på den sydligste del af strækningen.
Forslag:
Der bør etableres enkeltrettede cykelstier på minimum
2,25 meters bredde i begge sider af vejen. Eventuelt kan
lastbilparkeringssporet, svingbanerne og buslommerne
inddrages og arealet omdannes til cykelstier. Alternativt
kan man bruge de grønne rabatter. Det bør også
overvejes at anlægge fortov (der er både cykelstier og
fortove på den nye, sydlige del af Havdrup Allé).
Drøftelse
Denne delstrækning blev ikke besigtiget, da strækning
gennem centrum ad Hovedgaden i stedet blev
prioriteret.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune:
Kommunen går med dette alternativ, da Hovedgaden står
for at skulle renoveres
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der skal laves anlægsoverslag for denne strækning. Alternativ 2 udgår
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Lokalitet 3A: Enkeltrettet cykelsti på Havdrup Alle (UDGÅR)
Beskrivelse:
Denne forholdsvis nyanlagte (2017)
enkeltrettede cykelsti gennem nyt boligkvarter
måler omkring 1,5 m i bredden på begge sider.
Derudover er der fortove på begge sider på 1,5
meter i bredden.
Forslag:
Cykelstierne skal udvides til 2,25 m i bredden.
Som det kan ses på billedet, er der et græsareal
mellem vejbane og sti som kan bruges til at
udvide stien.
Drøftelse
Denne delstrækning blev ikke besigtiget, da
strækning gennem centrum ad Hovedgaden i
stedet blev prioriteret.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune:
Kommunen går med dette alternativ, da
Hovedgaden står for at skulle renoveres
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der skal laves
anlægsoverslag for denne strækning.
Alternativ 2 udgår
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Lokalitet 3B: Rundkørsel Havdrup Allé/Hovedgaden/Tykmosevej
Beskrivelse:
Rundkørslen, der er anlagt cirka 2017, har fortove på tre sider og cykelstier hele vejen rundt. Mellem
sidevejene er cykelstien adskilt fra kørebanen med kantsten, men ved sidevejene afbrydes cykelstien.
Bredden på cykelstien er omkring 1,8-2,0 meter og fortovet har en lignende bredde på de tre sider hvor det
findes.

Forslag:
Cykelstierne bør udvides til minimum 2,25 meters bredde og bør gennemføres på tværs af sidevejene hele
vejen rundt i rundkørslen. Det vil bidrage til større tryghed og fremkommelighed for cyklisterne, når biler og
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lastbiler skal forcere en niveauforskel inden de krydser cykelstien. Se eksempel nedenfor fra rundkørslen på
Rebæk Plads i Hvidovre.

Drøftelse
Da rundkørslen er anlagt for nylig, er det usikkert, hvor mange ændringer der kan forventes på kort sigt.
Buslinje 215 (Solrød Strand St. – Hvalsø St.) trafikerer rundkørslens vestlige og sydlige ben 1-2 gange i
timen, så Movia vil muligvis modsætte sig gennemført cykelsti på tværs af Havdrup Allé og Hovedgaden syd
for rundkørslen. På tværs af Tykmosevej og Hovedgaden nord for rundkørslen kører dog ingen busser i rute,
og man kunne starte med at opgradere stien på tværs af disse.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune: vi vil have rigtig svært ved at lave nyanlæg om og vil i
øvrigt have meget svært ved at finde pladsen til en bredere cykelsti; pladsen er ikke til rådighed.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 3C: Strækning på Hovedgaden/Naurbjergvej mellem Havdrup Allé og Kirke Skensved
Beskrivelse:
På denne strækning er der dobbeltrettet cykelsti. På den nordligste del ligger stien på østsiden af
Hovedgaden, men ved sidevejen Banediget krydser stien vejen i forbindelse med et fartbump (lidt nord for
byskiltet og altså i byzonen) og ligger derefter på vestsiden af vejen. Stien er omkring 2,3-2,5 meter bred og
dermed i underkanten af den anbefalede bredde for en dobbeltrettet cykelsti.
Forslag:
Det er uhensigtsmæssigt, at den dobbeltrettede sti skal
krydse vejen. Det skaber en unødvendig
forhindring for cyklisterne, og kan
desuden være utrygt og farligt, da biler
fra syd kan komme med høj fart ad den
lige vej med marker på begge sider.
Man kunne derfor overveje at anlægge
en enkeltrettet cykelsti for sydgående
cyklister på vestsiden af Hovedgaden
mellem rundkørslen og Banediget. Så
ville sydgående cyklister undgå at skulle
krydse vejen. Nordgående cyklister skal
alligevel krydse den i forbindelse med
rundkørslen.
Et mere ambitiøst alternativ – der også ville afhjælpe
problemet med de lidt smalle stier – er at anlægge
enkeltrettede stier på hele strækningen på den side,
hvor der ikke allerede er sti. De eksisterende
dobbeltrettede stier kunne dermed omdannes til
enkeltrettede stier med en tilfredsstillende bredde.
Man bør overveje at gøre cykelstien gennemgående
ved de to sideveje Ørstedvej og Gløvermosevej.
Specielt den førstnævnte tillader desuden ualmindeligt
brede svingkurver, hvilket inviterer bilister til at tage
svinge med høj fart.
Drøftelse
Det blev ikke diskuteret yderligere at anlægge ny
cykelsti. Krydsningen af vejen ved fartbumpet vurderes
at fungere nogenlunde.
Efterfølgende kommentar fra Solrød Kommune:
Kommunen vil overveje om det kan lade sig gøre at lave
en gennemført cykelsti ved Ørstedvej-krydset.
Næste skridt
Punktet udgår og der skal ikke laves anlægsoverslag. Udarbejdelse af anlægsoverslag til gennemført cykelsti
i krydset Naturbjergvej/Hovedgaden/Ørstedvej.
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Lokalitet 4: Strækning på Naurbjergvej mellem Kirke Skensved Kirke og Lillevangsvej
Beskrivelse:
På denne 350 meter lange strækning er
der ingen cykelfaciliteter. Vejprofilet er
omkring 7,5 m bredt.
Forslag:
Der skal anlægges enkeltrettede cykelstier
i begge sider af vejen med en bredde på
minimum 2,25 m.
Drøftelse
Den røde markering i vejkanterne
(”cykelstrimler”) er anlagt for at markere
et reserveret areal til cyklisterne, men kan
have den negative effekt, at bilerne
forventer, at cyklisterne holder sig inden
for det meget smalle areal.
Der er dårlig plads til at lave traditionelle,
enkeltrettede cykelstier på strækningen,
og på grund af de dårlige oversigtsforhold i
et sving, kan det ikke anbefales at lave 2-1vej på denne strækning.
Der var således ingen åbenlys løsning på
problemet på denne strækning.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød
Kommune:
Kommunen vil overveje om de røde striber
skal udskiftes med en nyere og skarpere rød
AB. – denne skarpere markering kan indgå i
et anlægsoverslag.
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der skal
laves anlægsoverslag for denne strækning
Udarbejdelse af anlægsoverslag.

37

Lokalitet 5: Naurbjergvej mellem Lillevangsvej og Kirke Skensveds østlige byskilt
Beskrivelse:
Igennem den
sydøstligste del af
Kirke Skensved er
der 2-1-vej.
Vejprofilet er
omkring 7,5 meter
bredt inklusiv et
smalt fortov på
nordsiden af vejen.

Forslag:
Der bør anlægges
enkeltrettede
cykelstier på
minimum 2,25
meters bredde i
hver side af vejen.
Hvis der vælges en anden løsning, bør den svare til den valgte løsning på de tilstødende strækninger.
Drøftelse
Der er planlagt nyt slidlag på strækningen, hvilket vil afhjælpe problemer med dårlig belægning, især langs
kanten ved rabatten. Det nye slidlag afventer pt., at der først skal laves fjernvarmearbejde.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune: Nyt slidlag og ny 2 – 1 indgår i Kommunens
anlægsbudget; der skal ikke laves anlægsoverslag
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der
skal laves anlægsoverslag for denne
strækning. Der skal ikke udarbejdes
anlægsoverslag.
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Lokalitet 7: Naurbjergvej mellem Naurbjerg byskilt og Yderholmvej
Beskrivelse:
På denne 220 meter lange strækning i Naurbjerg er der 2-1-vej.
Vejprofilet er omkring 6,3 meter bredt. Der er ingen belysning.
Forslag:
Ved byskiltet er der etableret en krydsning af vejen for
nordgående cyklister, så de kan komme på den nye,
dobbeltrettede sti. Lidt længere syd på er der et ældre bump, som
bør flyttes og laves til en hævet flade i forbindelse med
cyklistkrydsningen.
Der skal etableres belysning.
Hastighed for biler skal skiltes ned til 40 km/t
Drøftelse
Da vejprofilet er meget smalt, er det ikke muligt at etablere
cykleinfrastruktur. Derfor er 2-1 vej den bedste løsning her.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune:
Der er belysning fra byzoneskiltet (der mangler muligvis 1 lyskilde
ved cykelstikrydsningen)
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 8: Naurbjergvej mellem Yderholmvej og Skensved Å (kommunegrænsen til Køge Kommune)
Beskrivelse:
På denne 170 meter lange strækning i Naurbjerg er der
dobbeltrettet fællessti på østsiden af vejen, hvilket
betyder, at cyklister ikke behøver krydse Yderholmvej.
Stien er omkring 2,4-2,6 meter bred. Der er belysning på
strækningen. Stien fortsætter i samme standard i Køge
Kommune på den anden side af åen.
Forslag:
Generelt anbefales det ikke at have fællesstier på
supercykelstier, og specielt ikke i byområder. Når
fodgængere og cyklister skal deles om samme begrænsede
areal, fører det til utryghed for alle og dårligere
fremkommelighed for cyklisterne.
Det anbefales derfor at anlægge et separat fortov på
strækningen.
Drøftelse
Strækningen blev drøftet, og vurderingen er, at der ikke vil
blive gjort noget ved denne strækning for nuværende.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune: Der skal
ikke laves anlægsoverslag på denne strækning/lokalitet.
Næste skridt
Solrød Kommune skal vurdere om der skal laves
anlægsoverslag for denne strækning
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ALTERNATIV LINJEFØRING LANGS JERNBANEN
En alternativ linjeføring til den, der er beskrevet i
ovenstående afsnit, er muligheden for, i stedet, at føre
ruten langs jernbanen. Der blev på besigtigelsesturen
bemærket meget trafikstøj på Vejdirektoratets strækning
(Køgevej), og muligheden for en alternativ ruteføring langs
jernbanen kom således på tale. Denne linjeføring ville
også kunne undgå nogle af de snævre delstrækninger
iigennem Havdrup.

Der blev på besigtigelsesturen også bemærket meget
trafikstøj på Vejdirektoratets strækning (Køgevej), og
muligheden for en alternativ ruteføring langs jernbanen.
Beskrivelse
Som et alternativ til linjeføringen gennem Havdrup blev
foreslået en linjeføring langs jernbanen der løber mellem
Roskilde og Køge (Lille Syd), på hele eller dele af
strækningen.
Hvis ruten skal følge jernbanen hele vejen, vil den
ligeledes starte ved Roskilde, men føres vest om
Dyrskuepladsen, og passere hhv. Kamstrup og Gadstrup,
og herefter, som oprindeligt planlagt, også passere
Havdrup (og eventuelt fortsætte til Lille Skensved).
Billedet ved siden af viser hele lokalbanens strækning fra
Roskilde st. til Køge st.
Fordelen ved at lade ruten gå langs banen indtil Havdrup
er, at der fra Havdrup og sydpå er forholdsvise gode
cykelforhold (dobbeltrettet cykelsti mellem Havdrup Syd
(rundkørsel) og Lille Skensved (med undtagelse for Kirke
Skensved, hvor forholdende dog er snævre for cyklister),
der kan benyttes på ruten.
Alternativt kan banestien fortsætte frem til Lille Skensved
eller fortsætte til stien kan kobles på den oprindelige
linjeføring syd for Ølsemagle.
Dén strækning, hvor linjeføring langs banen vil gavne ruten mest, er mellem Roskilde og Havdrup, hvor den
oprindelige linjeføring nemlig går langs Køgevej. Der kan herefter kobles til nuværende linjeføring ved
Havdrup St.
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Forslag
I åbent land synes der god plads langs jernbanen – det er dog areal fra omkringliggende marker, der må
benyttes til etableringen af en eventuel cykelsti. Der skal således undersøges ejerforhold.
Det er potentielt en mulighed at anlægge dobbeltrettet cykelsti i eget trace langs lokalbanen fra Roskilde St
frem til eksempelvis Havdrup.
I byerne (Havdrup og Lille Skensved) må pladsen og ejerforhold undersøges nærmere. Da disse i forvejen er
tætte landsbyer med begrænset plads, kan det blive udfordrende at få plads til en cykelsti lands banen.

Drøftelser
Generelt kan banestier være attraktive, fordi de som regel forløber væk fra biltrafik og -støj, fordi de ofte
har en direkte linjeføring og fordi de tilbyder en oplagt kobling til offentlig transport. Udfordringerne er, at
de som regel kræver samarbejde med flere parter såsom Bane Danmark, DSB og andre lodsejere langs
banen (og evt. ekspropriation), at de derfor ofte bliver meget dyre, og at den direkte linjeføring ofte bliver
afløst af en kringlet linjeføring ved stationer med mange andre krydsende trafikantstrømme.
Hvis ruten planlægges langs banen, vil ruten give endnu større anledning til kobling med den kollektive
trafik (da Gadstrup St. nu ligger på ruten). Ligeledes undgår man en strækning langs Køgevej, der er
trafikeret og præget af tung trafik, hvilket giver store støjgener for cyklister. En rute langs jernbanen, vil
potentielt øge attraktiviteten for cykeloplevelsen på ruten
Hvis der i kommunerne er interesse for en linjeføring langs jernbanen, skal det undersøges, hvordan pladsog ejerforholdene er langs banen. Hvis det kun er langs en del af strækningen (fx i Havdrup eller i Solrød
Kommune), ruten skal føres langs jernbanen, skal der sikres en god forbindelse mellem de dele af ruten, der
går langs vej, og de dele af ruten, der går langs jernbane.
Hvis ruten skal følge jernbanen hele vejen, vil den ligeledes starte ved Roskilde, men føres vest om
Dyrskuepladsen, og passere hhv. Kamstrup og Gadstrup, og herefter, som oprindeligt planlagt, også passere
Havdrup og Lille Skensved.
Billedet ved siden af viser hele lokalbanens strækning fra Roskilde st. til Køge st.
Det er potentielt en mulighed at anlægge dobbeltrettet cykelsti i eget trace langs lokalbanen fra Roskilde St
frem til eksempelvis Havdrup, eller hele vejen til Lille Skensved. Fordelen ved at lade ruten gå langs banen
indtil Havdrup er, at der fra Havdrup og sydpå er forholdsvise gode cykelforhold (dobbeltrettet cykelsti
mellem Havdrup Syd (rundkørsel) og Lille Skensved (med undtagelse for Kirke Skensved, hvor forholdende
dog er snævre for cyklister), der kan benyttes på ruten.
Alternativt kan banestien fortsætte frem til Lille Skensved eller fortsætte til stien kan kobles på den
oprindelige linjeføring syd for Ølsemagle.
Hvis ruten planlægges langs banen, vil ruten give endnu større anledning til kobling med den kollektive
trafik (da Gadstrup St. nu ligger på ruten). Ligeledes undgår man en strækning langs Køgevej, der er
trafikeret og præget af tung trafik, hvilket giver store støjgener for cyklister. En rute langs jernbanen, vil
potentielt øge attraktiviteten for cykeloplevelsen på ruten.
Dén strækning, hvor linjeføring langs banen vil gavne ruten mest, er mellem Roskilde og Havdrup, hvor den
oprindelige linjeføring nemlig går langs Køgevej. Der kan herefter kobles til oprindelig linjeføring ved
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Havdrup St. Der er dog også korte strækninger i Kirke Skensved og Naurbjerg, der kan blive svære at
opgradere, hvis ruten lægges langs vejen.

I åbent land synes der god plads langs jernbanen – det er dog areal fra omkringliggende marker, der må
benyttes til etableringen af en eventuel cykelsti. Der skal således undersøges ejerforhold.
I byerne (Havdrup og Lille Skensved) må pladsen og ejerforhold undersøges nærmere. Da disse i forvejen er
tætte landsbyer med begrænset plads, kan det blive udfordrende at få plads til en cykelsti langs banen.
Efterfølgende kommentarer fra Solrød Kommune: alternativ løsning langs jernbane; vi kunne også (som 2.
prioritet) have interesse i den ”jernbane” strækning som gavner ruten mest mellem Roskilde og Havdrup. Vi
er lidt usikre på hvor man kan lede ruten ind til selve Havdrup station.
Næste skridt
Der skal ikke udarbejdes anlægsoverslag til den alternative linjeføring
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Køge Kommune – 8,3 km
Beskrivelse af nuværende forhold på strækningen
I Køge Kommune strækker ruten sig fra Lille Skensved via
en dobbeltrettet cykelsti langs Naturbjergvej, Egedesvej og
Nordhøj.
Fra Nordhøj løber ruten ad en dobbeltrettet cykelsti i eget
tracé til Kapelvej (spærret for gennemkørsel for biler) og
ad Ølsemagle Kirkevej gennem Ølsemagle, hvor der ikke er
cykelfaciliteter.
Efter Ølsemagle forsætter ruten ad dobbeltrettet cykelsti i
eget tracé langs Køge Bugt Motorvejen, og forbi Campus
Køge og Sjællands Universitetshospital, Køge på
Lykkebækvej. Herfra forløber ruten gennem Køge via
enkeltrettede cykelstier på Stensbjergvej, langs Nørre
Boulevard, Niels Juelsgade og ender ved Køge st. på Ivar
Huitfeldtsvej hvor det i dag ikke er tilladt at cykle.
En stor del af strækningen nord for Køge forløber på en
cykelsti i eget trace, der forbinder området nord for Køge
Bugt Motorvejen med Køge.
Ruten er præget af byudvikling, især omkring Ølsemagle
og Køge Nord Station, ved Sjællands Universitetshospital,
Køge samt ved Køge Station. Området omkring Køge
Station mangler sikker cykelinfrastruktur.

Tællinger (fra Mastra)
Lokalitet
Naurbjergvej v.
Havdrup/Skendved
Egedesvej 100 m vest for
rundkørsel
Nordhøjvej 200 m syd for
rundkørsel
Kapelvej
Lykkebækvej øst for
krydsende sti
Stensbjergvej syd for
busvej til RASK
Ml. Ørnevej og
Stensbjergvej
Nørre Boulevard v.
Kirkegård

Motorkøretøjer (HDT)
4.499 (2018)

Cykler/knallerter (HDT)
50 (2018)

StedId
25050404/25050404C

-

53 (2018)

18283300C

1.887 (2018)

-

60053150

123 (2016)
6684 (2020)

29 (2018)
-

25943641/43640901C
25954333

10.106 (2017)

-

25977145

-

55 (2016)

25996381

5572 (2020)

-

25961602
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Resultatet fra vurderingsskema
Stityper og tværprofiler
Scoren for Stityper og tværprofiler er 78 %.
Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs
Scoren for Vejkrydstyper og potentielle stop undervejs er 80 %.
Belægning
Scoren for belægning er 99 %.
Synlighed og belysning
Scoren for belægning er 59 %.
Vejvisning og servicetiltag
På nuværende tidspunkt er scoren for Vejvisning og servicetiltag 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80 % eller derover, når der bliver sat skiltning og servicetiltag op efter
Supercykelstisamarbejdets standarder.
Drift og vedligeholdelse
På nuværende tidspunkt er scoren for Drift og vedligehold 0 %.
Det forventes, at scoren bliver 80 % eller derover, når ruten bliver færdig og efterfølgende driftet og
vedligeholdt efter Supercykelstisamarbejdets standarder.
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Forbedringsforslag
Forbedringsforslagene er listet i retning fra Roskilde mod Køge.
Lokalitet 1: Krydset Egedesvej/Foldagervej
Beskrivelse:
Langs Egedesvej løber en
dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af
vejen. Ved sidevejen Foldagervej skal
cyklisterne over en kantsten for at
komme ned på kørebanen og endnu
en for at komme op på cykelstien
efter de har krydset Foldagervej.
Bilerne, der har vigepligt, kan svinge
ind og ud fra Foldagervej uden
niveauforskelle. Krydsets udformning
tillader meget bløde svingradier.
Forslag:
Kantstenene på cykelstien skal fjernes, og der skal
etableres gennemgående cykelsti på tværs af
Foldagervej, så vigepligten tydeliggøres for bilister,
der krydser cykelstien – fx med en kantsten.
Svingradierne for biler kan gøres mindre
dynamiske.
Derudover skal der være en undertavle, der
informere bilister fra Foldagervej om cyklister i
begge retninger.

Drøftelse
Kommunen har planer om, at der skal etableres et
stoppested, som umiddelbart synes udfordrende,
grundet pladsmangel på Naurbjergvej (Egedesvej).

Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 1A: Rundkørsel Egedesvej/Nordhøj
Beskrivelse:
Der er dobbeltrettet cykelsti hele vejen rundt om
rundkørslen, hvilket betyder, at cyklister i begge
retninger kan tage den hurtigst vej rundt. Cykelstien
er adskilt fra rundkørslen af et fire meter bredt
græsbælte. Ved sidevejene afbrydes cykelstien med
kantsten og vigepligt for bilerne. Ved to af
sidevejene er der desuden et brostensbelagt areal
(overkørbart areal for lastbiler), der skal forceres af
cyklister. Der er i rundkørslen ingen højere
beplantning eller andet, der kan modvirke, at bilister
kan se ”gennem” rundkørslen.
Forslag:
Det anbefales at vende vigepligten, så biler og
lastbiler skal holde tilbage for cykler. Samtidig bør
cykelstien gennemføres ved sidevejene og en
niveauforskel etableres for biler og lastbiler.
Dog skal man være obs. på, at der evt. kan være meget
tung trafik fra industrikvarteret i rundkørslen.
Der bør etableres beplantning i rundkørslens midte, da
muligheden for at overskue hele rundkørslen fører til
højere hastighed blandt bilisterne.
Drøftelse
Muligheden for gennemført cykelsti blev drøftet, men
grundet tung trafik, blev andre muligheder ligeledes
drøftet. Der blev foreslået niveaufri krydsning, samt
cykeltunnel, som en løsning der bevirker, at cyklister
ikke skal igennem rundkørsel.
Det blev i øvrigt påpeget, at der bør være beplantning i
rundkørslen, således man ikke kan se igennem den.
Efter besigtigelsesturen er linjeføringen blevet ændret, så
den går uden om Ølsemagle ad Egedesvej og
Nordstjernen. Dette ændrer ikke på de forslåede
forbedringer.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 1B: Dobbeltrettet cykelsti mellem Nordhøj og Kapelvej (UDGÅR)
Beskrivelse:
Der er ingen belysning på strækningen. Svinget
mellem stien og stien på Nordhøj er omkring 90
grader.
Forslag:
Der skal etableres belysning på strækningen –
enten med traditionel belysning som på
Nordhøj, med pullerter, eller med lede-lys.
Desuden skal det overvejes, om svinget i den
vestlige ende af stien kan gøres blødere.
Drøftelse
Stiens udmunding ved Nordhøj, vil med fordel
kunne føres mere blød.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
Efter besigtigelsesturen er linjeføringen blevet
ændret, så den går uden om Ølsemagle ad
Egedesvej og Nordstjernen. Så dette forslag
udgår.
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Lokalitet 1C: Kapelvej (UDGÅR)
Beskrivelse:
Der er ingen cykelfaciliteter på denne
strækning. Kapelvej er dog spærret for
gennemkørsel for biler i den nordlige ende.
Der er ingen belysning på strækningen.
Forslag:
Biltrafikken på Kapelvej skal begrænse enten
ved ’tilladt ærindekørsel’ i den sydlige ende
eller også kan den spærres for indkørsel for
biler i den sydlige ende, så vejen bliver en
cykelsti. Det skal fastholdes at der ikke kan
kører biler ind i den nordlige ende af vejen.
Derudover skal der etableres belysning, fx
lede-lys i belægningen eller pullerter langs
vejen. Dette er en strækning der bliver mørk,
især i vinterhalvåret. Selvom der er
begrænset biltrafik på Kapelvej, bør der
alligevel være belysning for cyklister.
Drøftelse
Kapelvej er lukket for gennemkørende biler,
og det er derfor oplagt at denne laves til cykelsti med ’tilladt ærindekørsel’. I forbindelse med udbygningen
af Køge Nord kommer der en ny vej, som betyder endnu mindre biltrafik igennem Ølsemagle. Så vidt vides,
er der ingen planer for Kapelvej, og derfor er planen at den reserveres til supercykelsti, der kan leve op til
hollandsk standard.
Næste skridt
Det skal sikres, at supercykelstilinjeføringen bliver taget med i de fremtidige planer for udviklingen af Køge
Nord. Der skal udarbejdes anlægsoverslag til forbedringer. Efter besigtigelsesturen er linjeføringen blevet
ændret, så den går uden om Ølsemagle ad Egedesvej og Nordstjernen. Så dette forslag udgår.
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Lokalitet 2: Ølsemagle Kirkevej (UDGÅR)
Beskrivelse:
Der er ingen
cykelfaciliteter på denne
strækning.
Forslag:
Der skal etableres enten
enkeltrettede cykelstier
på begge sider af vejen
eller en dobbeltrettet
cykelsti på den ene side
af vejen.
Alternativ kan der laves
cykelgade,
trafikdæmpende foranstaltninger eller 2-1-vej.
Drøftelse
I forbindelse med udbygningen af Køge
Nord kommer der en ny vej, som betyder
endnu mindre biltrafik igennem Ølsemagle.
Der er endnu ikke faste planer for
udviklingen af Ølsemagle Kirkevej og derfor
skal det allerede nu sikres at der bliver
taget højde for supercykelsti linjeføringen i
den fremtidige udvikling.
Vejprofilet gennem Ølsemagle er smalt og
ejerforhold skal derfor undersøges.
Næste skridt
Det skal sikres, at supercykelstilinjeføringen
bliver taget med i de fremtidige planer for
udviklingen af Køge Nord.
Der skal udarbejdes anlægsoverslag.
Efter besigtigelsesturen er linjeføringen blevet ændret, så den går uden om Ølsemagle ad Egedesvej og
Nordstjernen. Så dette forslag udgår.
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Lokalitet 2ny: Krydsning Egedevej/Nordstjernen:
Beskrivelse:
Den dobbeltrettede cykelsti langs
Egedesvej krydser over til enkelrettede
cykelstier på begge sider af Nordstjernen i
signalkrydset

Forslag:
Højresvingsbanen fra Nordstjernen til
Egedesvej skal nedlægges. Cyklister der
skal fra Nordstjernen til Egedesvej skal
krydset en højre svingsbane. Dette
betyder at cyklisterne skal stoppe flere
gange inden de kommer over vejen.
Derudover skal det markeres tydeligere
hvor cyklisterne er i krydset med
cykelfelter eller blåt cykelfelt.

Drøftelser:
Efter besigtigelsesturen er linjeføringen
blevet ændret, så den går uden om
Ølsemagle ad Egedesvej og Nordstjernen.
Derfor er denne lokalitet blevet tilføjet
efterfølgende.

Næste skridt:
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 2A: Krydsning Ølsemagle Kirkevej til busvej
Beskrivelse
I krydset mellem Ølsemagle Kirkevej og den nyanlagte busvejen er koblingen til den dobbeltrettede cykelsti.
Krydset er skævt og det er svært at gennemskue hvordan man skal ramme stitilslutningen.
Forslag
Efter besigtigelsesturen er linjeføringen blevet ændret, så den går uden om Øslemagle ad Egedevej og
Nordstjernen. Tilføjelser til forslag er i kursiv.
Krydset skal rettes ud, så det bliver muligt for cyklister at koble til den dobbeltrettede cykelsti langs
busvejen. På Nordstjernen er der enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Krydsning til den
dobbeltrettede cykelsti skal laves.
Drøftelser:
Der var ikke yderligere drøftelser.
Næste skridt:
Det skal sikres, at supercykelstilinjeføringen bliver taget med i de fremtidige planer for udviklingen af Køge
Nord.
Der skal udarbejdes anlægsoverslag.
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Lokalitet 2B: Dobbeltrettet fællesti fra Ølsemagle Kirkevej til sti til Truckvej
Beskrivelse:
I nord løber stien langs en nyanlagt busvej. Stien er en dobbeltrettet
fællessti og er omkring 2,8 meter bred.
Forslag:
Stien skal udvides, så der skal etableres separat areal til fodgængerne.
På den tilstødende sti mod syd er der delt sti med selvstændigt areal for
fodgængere. Samme løsning anbefales her.
Bommen i nordenden af stien skal fjernes. Alternativt kan der etableres
en pullert.
Drøftelse
Punktet blev ikke yderligere drøftes på besigtigelse.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 2C: Dobbeltrettet fællessti mellem Haveforeningen Havrelyngen og Lykkebækvej
Beskrivelse:
Stien er på denne strækning en fællessti uden
separation af fodgængere og cyklister. Stiens
bredde er 2,7-3,0 meter.
Forslag:
Stien skal udvides, så fodgængere og cyklister
separeres med en delt sti. Separationen skal
gerne bestå af en græsrabat, men kan også
bestå af afmærkning. Arealet til cyklister skal
være minimum 2,5 meter bredt.
Drøftelse
Der er umiddelbart plads til at udvide
fællesstien. Det er nødvendigt, da det er en
strækning med mange fodgængere, og stien
derfor er for smal.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 2D: Strækning forbi Sjællands Universitetshospital, Køge
Beskrivelse:
Der er enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen både på
Lykkebækvej og på Stenbjergsvej som er over 2,25 m i bredden.
Der er lysreguleret krydsning ved stitilslutningen over
Lykkebækvej.
Forslag:
Krydsning ved stitilslutningen skal udvides, så der er bedre plads
til cyklister der skal svinge til venstre ad Lykkebækvej
Drøftelse
Ved besigtigelse blev det drøftet, at ruten føres udenom
Hospitalet, og i stedet føres ad Lykkebækvej og til højre i krydset
ved Stensbjergvej. Herefter følger ruten Stensbjergvej (som vist
på billedet). Linjeføringen gennem hospitalsgrunden giver mange
potentielle stop, da cyklisten har vigepligt og skal krydse
niveauforskelle alle steder hvor stien krydser vej. Da det
hovedsageligt er et parkeringsområde, forudsætter man derfor
biltrafik, der hvor stien krydser vejen.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 3: Strækning på Stensbjergvej
Beskrivelse:
Nogle steder på Stensbjergvej er de
enkeltrettede cykelstier under 2,25 m (min.
1,8 m). På strækningen er der fem
signalregulerede kryds. Belægningen på
Stensbjergvej syd for sygehuset er ujævn.
På strækningen er der fire busstoppesteder
uden busperron. Stoppestederne betjenes
bl.a. af den højfrekvente line 101A.

Forslag:
De steder hvor cykelstien er smallere end
2,25 m skal den udvides og belægningen
skal udskiftes de steder, hvor den er ujævn.
Der skal laves cykelfremmende tiltag i de
fem kryds, fx radardetektering af cyklister.
Det er især relevant hvor der er separate
højresvingsfaser. Der kan også laves samordning
mellem de fem kryds, tilpasset cyklisternes fart.
Der skal etableres busperroner mellem cykelstien
og vejbanen. Vejprofilet er bredt. Alternativ kan
midterrabatten benyttes.
Drøftelse
Stien på vestsiden er blevet udvidet og busstop
lavet med perron. De resterende busstop mangler
stadig perron, som vist på billedet.

Næste skridt:
Udarbejdelse af anlægsoverslag.
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Lokalitet 4: Strækning på Nørre Boulevard
Beskrivelse:
Nogle steder på Nørre Boulevard er de
enkeltrettede cykelstier under 2,25 m (min. 1,8
m)
På Nørre Boulevard er der syv busstoppesteder
uden busperron.
Forslag:
De steder, hvor cykelstien er smallere end 2,25
meter skal den udvides, og belægningen skal
udskiftes de steder hvor den er ujævn.
Der skal laves busperroner for at forbedre
fremkommeligheden for cyklister. Vejprofilet er
de fleste steder bredt nok til at der kan etableres
perroner. Alternativt kan buslommerne
nedlægges, så bussen holder på vejbanen, og
busperronen kan anlægges i den tidligere
buslomme.
Drøftelse
Det blev drøftet at der skal etableres busperron med skur, så busstoppet rykkes frem mod kørebanen. Det
betyder at bussen skal holde på kørebanen.
Næste skridt
Udarbejdelse af anlægsoverslag
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Lokalitet 5: Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej v. Køge Station og Alternativ ruteføring

I området omkring Køge St. er der dårlige cykelforhold.
Oprindeligt er ruten planlagt til at følge Ivar Huitfeldtsvej.
Men i dag er der cykling forbudt på denne strækning og
vejprofilet er meget smalt. Derfor blev den alternative
linjeføring via Bjerggade drøftet ved besigtigelse.
Beskrivelse Alternativ linjeføring ad Bjerggade
Bjerggade er en beboelsesvej med villaer og
etagebebyggelse uden cykelsti. Der er også en del
kantstensparkering, og vejen ender ved gågadezonen ved
Køge Station. Det ser ud til at der er mange biler der kører
ad denne vej for at finde parkering. Ruten vil med denne
linjeføring komme til at ende ved indgangen til
gågadezonen, kun 50 meter fra indgangen til Køge st.

Forslag
For at ruten skal kunne føres ad Bjerggade, kræves
etablering af cykelinfrastruktur på strækningen, fx
enkeltrettede cykelstier. Dette vil nok kræve, at
kantstensparkeringen nedlægges. Der er dog mange andre
parkeringspladser i området, inklusive et nybygget
parkeringshus mellem Ivar Huitfeldtsvej og Strædet.
Alternativt kan der laves trafiksanering på gaden ved at
etablere bump og fjerne parkering.
Der skal etableres højklasset cykelparkering, hvor ruten
ender ved Køge st.
Drøftelse
På besigtigelse blev det drøftet hvorvidt det er muligt at føre ruten af Ivar Huitfeldtsvej, som det er
oprindeligt er planlagt. Der var ikke indtænkt cykelinfrastruktur da den blev lavet om i forbindelse med
forlængelsen af Ivar Huitfeldsvej i tunnel under jernbanen.
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Hvis ruten skal forløbe ad Ivar Huitfeldtsvej
(markeret med grøn på luftfotoet), skal der
etableres en tilstrækkelig cykelinfrastruktur på
Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej. Løsningen
med skift fra enkeltrettet til dobbeltrettet sti på
Niels Juelsgade er uheldig, og bør ændres.
Løsningen der vælges på Ivar Huitfeldtsvej
(enkeltrettet eller dobbeltrettet sti) skal passe
med den løsning der vælges på Niels Juelsgade.
Imellem Ivar Huitfeldtvej og Bjerggade løber
Strædet, der ifølge lokalplanen for området skal
udlægges som ”shared space” eller sivegade,
hvilket indebærer lav hastighed og
sammenblanding af trafikanttyper på samme
areal.
Af Mastra fremgår det, at der i 2019 var en HDT på 4.274 motorkøretøjer på Ivar Huitfeldtsvej nord for
Niels Juelsgade. Det er således en forholdsvis trafikeret vej, der pt. ingen cykelinfrastruktur har. Dette er
dermed et farligt sted på ruten for cyklisterne.

Næste skridt
Det skal sikres, at supercykelstilinjeføringen bliver taget med i de fremtidige planer for udviklingen af
området ved Køge st.,, så en fremtidig ombygning af adgangsvejene til stationen tager højde for
cykelinfrastruktur.
Der skal udarbejdes anlægsoverslag.
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