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Roskilde Kommune
Vedr. revision af kommuneplan
Landsbyrådet har med interesse læst de mest vedkommende afsnit i forslaget til revision af
kommuneplan.
Vi har noteret os, at man vil fortsætte den planlagte udbygning mellem Ågerup og Store Valby og
at erhvervsområdet Risø Park fastholdes i planerne.

Roskilde og landsbyerne
Det er ikke så meget, der står i planen om hvad kommunen vil med landsbyerne. Det kunne måske
godt uddybes.
Vi har dog for vores område bemærket passagen:
”I landsbyerne kan der tillades nye boliger i begrænset omfang; enten enkeltvis som huludfyldning
i en eksisterende husrække eller efter en samlet lokalplan, som fastlægger bebyggelsesmulighederne og den endelige afgrænsning af landsbyen. Håndværks- og industrivirksomhed, mindre
butikker, lager og kontor kan indrettes i overflødiggjorte landbrugsbygninger.”
Det synes vi giver en fornuftig ramme for at fastholde en udvikling i vores område samtidig med at
man bevarer landsbyernes kvaliteter.

Cykelforbindelser til Den Grønne Ring
I forslaget til strategi for Roskilde Grønne Ring kan man læse at:
”Samspillet mellem by og landskab går flere veje. For Roskilde giver Den Grønne Ring let adgang til
en variation af forskellige landskaber hele vejen rundt. Fra Roskildes Grønne Ring strækker
landskabskiler sig ind i centrum og forbinder by og land.”
Man lægger med andre ord op til adgang både inde fra ringen – det er der tydeligvis planlagt –
men også udefra, hvor vi savner en tilsvarende tydelighed i vores område, hvor der tilsyneladende
ikke optræder nogle ”grønne eger” i planen. Kommunen har ellers planlagt en cykelsti fra Store
Valby mod Roskilde i 2018, som burde indgå i materialet om Den Grønne Ring.
Cyklister bruger imidlertid typisk den nærmeste vej. For en del vil det være ruten via Krogager og
Slæggerupvej. Vi skal derfor foreslå, at strækningen langs Krogager og Slæggerupvej også

prioriteres som cykelsti. En cykelsti langs Slæggerupvej har været tidligere været foreslået både
fra Ågerup og Herringløse.
Etablering af en cykelsti vil skabe en trafiksikker cykelforbindelse både til Den Grønne Ring og til
Trekroner-området med henholdsvis skole og uddannelsesområde samt station. Tilsvarende vil en
cykelsti her skabe en trafiksikker cykelforbindelse til Himmelev området med bl.a. Himmelev
gymnasium og med rute videre til Roskilde centrum. Ved forbindelse til en sti langs Himmelev Bæk
ville den foreslåede cykelsti ligeledes være med til at skabe et sammenhængende stisystem i
Trekroner området. Slæggerupvej er i forvejen en regional cykelrute (nr. 85).
Landsbyrådets ønske om trafiksikre cykelstier begrundes bl.a. i den stadigt stigende og hurtigt
kørende pendlertrafik og de stadigt større landbrugsmaskiner, som opleves på vores veje til fare
for de bløde trafikanter.
Landsbyrådet vil derfor opfordre til, at der etableres cykelstier mellem Gundsø-syd-området og
Roskilde, og at etablering af en cykelsti langs Krogager og Slæggerupvej får første prioritet.
Vi skal også minde om ønskerne om cykelstier langs Store Valbyvej og Gundsølillevej – både som
en sikring af skoleveje, men også for at give en sikker cykelrute til Gundsømagle Sø fra Store ValbyGundsølille-Ågerup-området og fra Roskilde.
Disse ønsker ER faktisk langt hen ad vejen reflekteret i planens afsnit om Mobilitetsstrategi for
området, hvor det hedder:
”Områdets mindre veje skal gøres mere cykelvenlige med sammenhængende cykelruter. Dels med
en samlet forbindelse mellem Østrup, Gundsølille, Ågerup, Store Valby og stierne i Himmelev og
Roskilde. Dels med en samlet forbindelse mellem Herringløse, Hvedstrup, Ågerup og stierne i
Trekroner og Roskilde. Endelig undersøges, om skolevejene fra områdets byer til Roskilde
Lilleskole i Tågerup kan gøres mere trygge.”
Tilsyneladende handler det bare om at få skrevet disse planer ind i strategien for ”Den grønne
Ring” – at få et par ekstra eger på hjulet.
Og så selvfølgelig at få realiseret de gode ord. Det ser vi frem til at bidrage til.

Husk også naturen uden for Den grønne Ring
Den grønne Ring udmærker sig ved sin nærhed til Roskilde. Til gengæld ligger kommunens bedste
naturområder uden for Den Grønne Ring.
I vores område vil vi gerne fremhæve Bolund (som er med i Nationalparken Skjoldungernes Land),
Gundsømagle Sø (der er fredet) og Brokilde-området – det 1.7 km lange, lavtliggende engareal ved
Ågerup og Store Valby som gennemskæres af Maglemose Å og Kildemose Å. Der er gode
adgangsforhold fra både Ågerup og Store Valby via gang- og cykelstier (fra 2018 også fra Roskilde).

Naturen i Brokilde-området burde fremhæves som beskyttelsesværdig. Området er i forslaget
markeret som en økologisk forbindelseslinje, og det er godt, men landskabet og naturen og også i
sig selv beskyttelsesværdige.
Mht. den økologiske beskyttelseslinje, ser det besynderligt ud, at korridoren følger
Kildemoseåen/Maglemose Å det meste af vejen, for så at have sit eget forløb væk fra åen omkring
passagen af Store Valbyvej. Det ligner en fejl, som bør rettes. Der er i hvert fald intet i landskabet
som tilsiger at korridoren ikke skulle følge øen.
Området har aldrig været i omdrift. Naturens tilstand er præget af den kraftige vandindvinding,
der har fundet sted siden 1930’erne og i dag drives af HOFOR. Tidligere tiders høslæt er stoppet,
og området kunne derfor med fordel naturplejes, så man hindrer at engene springer i skov. Ikke
desto mindre er området rigt på fugle og planter og tjener som bynær natur for borgerne i Ågerup
og Store Valby. Derfor burde området også markeres som naturbeskyttelsesområde på kortet i
planen.
Landskabet burde også fremhæves som bevaringsværdigt på kortet i planen. Det er præget af en
mindre, men fremtrædende dal, med bølgende morænelandskab på begge sider. Dalen er dannet i
sidste istid, formentlig som det der kaldes en overpræget (begravet) tunneldal.
Skovrejsning
I forslaget er der markeret et omfattende skovrejsningsområde i området nord for Himmelev
Grusgrav og Marbjerg Vandværk og frem til Slæggerupvej.
Til gengæld har man opgivet den skovrejsning umiddelbart syd for Ågerup, som den seneste
kommuneplan lagde op til. Det er godt, fordi det sikrer udsynet over landskabet og ind til
domkirken fra Ågerup.
Vi noterer os også med tilfredshed, at området nord for Ågerup-Store Valby er markeret med
”Skovrejsning uønsket”. Det er et kuperet landskab med mange gode udsigter, som det vil være
godt at bevare åbent.
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