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Medlemsorientering 

Roskilde kommune vil nu gå i gang med at trafiksikre den del af Fiskervejen, som 

ligger mellem Tuevænget ved busholdepladsen og ned til sidevejen ud mod Veddelev 

gård. Det er så langt, det er muligt ned mod Veddelev Bygade.  

Der er bevilget etablering af grusbelagte fortove i begge sider, hvor det er muligt, 

som vist markeret med rødt på billedet ovenfor. Stoppestederne er flisebelagte 

Planen indebærer endvidere, at der på Fiskervejen afmærkes plads til cyklister ved at 

omdanne vejen til en ”2 minus 1 vej” 

Arbejdet forventes at blive sat i gang snarest muligt, og om vejret arter sig at blive 

udført inden jul i år.  

Projektet er et resultat af flere års pres på at få forbedret trafiksikkerheden for 

gående og cyklister, samt ikke mindst skolebørns vej til skolebussen. Forud ligger der 

flere henvendelser fra borgere herude og møder med formænd for Plan og 

teknikudvalget. Dette resulterede sidste år i, at vi i stedet for et ønsket flisebelagt 

eller asfalteret fortov,kom med i dette års budget for forøgelse af cykeltrafik-

sikkerheden med en billigere grusløsning af et fortov i begge sider af vejen.  

Vi er dog siden kommet igennem med, at grus fortovet funderes og udføres, så der 

på et senere tidspunkt enten kan asfalteres eller lægges fliser. Dette er afgørende 

for, at man senere kan rydde sne og dermed gøre fortovene brugbare om vinteren. 

Fortovene bliver ca. 1,2 m brede og placeres de fleste steder indenfor 

vejbelysningsstanderne, ca. 1,0 – 1,5 m fra asfaltvejen. Der anlægges grusfortov i 

begge sider af vejen, som det fremgår af billedet ovenfor. De nærmere detaljer 

fremgår af de vedlagte projektplaner nr. 1 -5. Placeringer og mål i disse planer er 

dog ikke helt endelige.  

Trafiksikring af Fiskevejen mellem 

busholdepladsen og ned mod 

Veddelev Bygade 
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Ned mod Veddelev Bygade er vejen for smal til, at der kan etableres et fortov. Derfor 

stopper fortovet på nordsiden ved kanten af vejen ud til Veddelev landsbys gamle 

vandingsdam og Veddelevgaard.  

Projektet er desuden blevet udvidet med en trafiksikkerhedsmæssig ændring af 

kørebanen på strækningen mellem Maribovej og Busholdepladsen på Nakskovvej. 

Der vil her blive etableret en såkaldt 2 minus 1 vej. Ændingen betyder, at der 

fremover kun bliver en fast kørebane med mulighed for, at 2 biler kan passere 

hinanden. Fiskervejens midterafstribning fjernes, og i stedet laves der i hver side en 

punkteret afstribning på ca. 1, 35 m fra vejsiden, således at den afstribede kørebane 

får en bredde på 3,25 m. Til orientering er den tilladte max bredde af en lastbil og en 

bybus 2,55 m. De fleste personbiler er 1,6 – 1,8 m i bredden.  

 

Når to køretøjer mødes skal de begge om muligt trække til højre ud i det afstribede 

cykelspor. Er dette på grund af cyklister ikke umiddelbart muligt, skal de naturligvis 

holde, indtil der er plads til, at de kan passere hinanden.  
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Erfaringerne både i Roskilde Kommune og andre steder, hvor der er etableret 2 

minus 1 veje viser, at toppen af bilernes hastighed dæmpes samtidigt med, at der 

markeres en sikker cykelbane i hver side af vejen.  

 

 

De fleste har sikkert mødt denne type af vejafmærkninger og konstateret, at 

trafikken i de fleste tilfælde afvikles let og smidigt. Den målte trafik i Veddelev ligger 

langt under grænsen for, hvor der med 2 minus 1 veje typisk opstår problemer. 

Samtidigt går den tætteste trafik morgen og aften i samme retning. Hertil kommer, 

at kravet om gode oversigtforhold vurderes at være opfyldt.  

Til orientering kan det oplyses. at der d. 17 december er aftalt et møde med Vej og 

Grønne områder om en udvidelse af den smalle asfaltvej mellem busholdepladsen og 

Veddelev havn. Vejen her er flere steder under 4,0 m bred). 

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til Vejafdelingen i Roskilde Kommune på 

veje@roskilde.dk og til Vejlaug@veddelev.dk  

Arbejdet forventes af Roskilde kommune igangsat i uge 48.   

 

Veddelev Borger og Grundejer Forening  

 

 

Link til yderligere information og erfaringer med 2 minus 1 vej konceptet:  

https://www.vejdirektoratet.dk/nyhed/ny-vejtype-skal-skabe-mere-tryghed-fodgaengere-og-

cyklister 

https://www.vejdirektoratet.dk/api/drupal/sites/default/files/publications/2_minus_1_veje.pd
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