Vindinge i udvidelse & udvikling.
Trafikforhold

Trafikforhold i Vindinge er udfærdiget af Vindinge lokalråd forår 2021
Notatet fremhæver forbedrings punkter, som bl.a. sikrer vore børn en bedre og
mere sikker skolevej i fremtiden.
Cykel- og gangstier, fodgængerovergange, biler, cykler, skole og institutioner,
købmand m.v. bliver belyst i dette notat. Notatet fremsendes til Roskilde Byråd og
Plan- og teknikudvalget som grundlag for et fremtidigt samarbejde mellem Roskilde
kommune og Vindinge Lokalråd.

Trafikforhold i Vindinge.

Vindinge februar 2021

Vindinge Lokalråd etablerede i 2020 en lille trafik gruppe, bestående af Jens Raunkjær, Rasmus Hjerrild og
Jens Pedersen. Vi har været en tur rundt i vores by og fundet steder som trænger til renovering,
nytænkning og istandsættelse. Vi har på ingen måde prioriteret, hvad der bør tilgodeses nu og hvad der kan
vente, men med byens udvikling, flere biler, flere ladcykler, og ændrede trafikforhold er der nok at tage fat
på, vi ønsker bl.a. at forbedre vore børns skolevej.
Alle byens foreninger, har haft mulighed for at bidrage med indhold til dette skriv, som medlem af Vindinge
lokalråd

Skolen og Hallen

1. Parkeringsarealet ved hallen og skolen, med ændrede parkeringsforhold og etablering af ”kiss and
good bye” område.

2. Der mangler en ny fodgængerovergang ved Sandvejen & Stålmosevænget.
Det må forventes at der kommer flere børn i dette område, når de nye lejeboliger i Vindinge N.
bliver beboet fra foråret 2021.

3. Lønbjergvej er i dag kun 1.5 vejbane i bredden og trænger til udvidelse så 2 biler kan passere
hinanden.
4. Udkørsel fra Lønbjergvej til Tunevej, vejbanen ændres så der reelt kun er et spor.
Genbrugsstationens placering ved Lønbjergvej er ikke særlig
hensigtsmæssig. Hvad er formålet med den lille helle, den er
placeret få meter inde på Lønbjergvej?
Mange bilister, der kører ind på Lønbjergvej tager turen
venstre rundt om hellen.
Ofte bliver pap/papir/flasker afleveret med bil. Bilen
parkeres ofte formodentlig mindre end 10 meter fra Tunevej
og så tæt på hellen, at biler fra Lønbjergvej ikke kan passere
højre om hellen
Ved indkørsel til Lønbjergvej er der placeret et "Blind vej"
skilt. Det er ikke korrekt længere. Trafikken fra Toftebuen
kan også passere gennem slusen.
I det hele taget bør affaldspladsen blive flyttet med hen til
den nye købmandsbutik, så biler ikke tager plads i "slusen"

5. Fortov, der mangler fortov fra Lønbjergvej langs Tunevej i udadgående retning hen til Hjortkær
institutionen.

6. Ved Hjortkær institutionen ønskes flere parkeringspladser, etableret på en hensigtsmæssig måde.
Det bør ske på en måde så biler ikke skal bakke eller vende. Parkeringsforhold og den forestående
udvidelse af institutionen bør ses i en større sammenhæng med købmandsudvidelsen.
7. Etablering af en buslomme, i nær forbindelse med den nye købmand, så bussen ikke holder direkte
på kørebanen ved Mørbjergparken.

8. Etablering af sti fra Ørnemosestien og ned til den nye købmands butik på Trekanten.
9. Busholdeplads ved den ”gl. klub” flyttes tilbage til den eksisterende købmands placering når
butikken rykker til nye position på trekanten.
10. Etablering af fodgængerovergang ved den røde lade.
Her kommer den nye sti ud fra Vindinge Vest

11. Fodgængerovergang ved købmand, den trænger til forbedringer så man som fodgænger blive set.
Den virker usynlig og fodgængere bliver ikke respekteret. Bilister har travlt med at orienterer sig og
overser fodgængere. Belysningen i ” de blå mænd ” er svage og mangelfulde. Den hævede vejflade
har ikke megen virkning, selv med hastighedsbegrænsning på 40 km.

12. Der mangler et lille stykke fortov som forbinder Toftebuen med Tingvej.

13. Der er fortsat vand som driver ned af Lundbjergalle. Vandet ender på cykelstien og det er noget
sumpet og mudret i begge sider af Tingvej. Her om vinteren er det en Skøjtebane.
Cykelstien i begge sider af vejen er efter flere opgravninger meget dårlig.

14. Vindinge Nord. Den asfalterede sti som løber fra Tingvej rundt om Vindinge N til
Grundejerforeningen Skovmosen. Der mangler en overdragelse af jord imellem
Grundejerforeningen Skovmosen og Roskilde kommune samt Vindinge Kirke.
Stien ender på nuværende tidspunkt ved en kæmpe sten ved overgangen til græsarealet som ejes
af Grundejerforeningen Skovmosen.
Stiforbindelsen har været på Byrådsmøde her i januar 2021 og der skulle komme fremdrift i
projektet i løbet af 6 mdr.

15. Manglende grus cykelsti som forbinder Vindinge Nord med Skovmosen, Stålmosen og videre ud til
Lillevangsvej og den nye cykelsti til Trekroner.
16. Der mangler en gangsti fra Sandrækkerne over til Stålmosen, ved siden af den gamle Bunker er der
en trampesti.
17. Der mangler en ny fodgængerovergang fra Sandrækkerne og videre over til Naturparken.

18. Forbedrede parkeringsforhold ved klubhuset på Sandvejen. Evt. en ny anneksparkeringsplads for
enden af Sandvejen, der hvor den nye sti til Trekroner starter. Så kan vi i fremtiden parkere der og
gå i Hedeland.
Etablering af parkeringspladser i vejsiden langs med hegnet ind til sportspladsen

Her er et kort som viser Roskilde kommunes eget forslag på Hedebostien. Det er muligt at etablere
en sti rundt om byen langs voldene ved stadion og ned mod Østre Vindingevej. Hedebostien kan jo
ikke etableres foreløbig grundet grus indvinding.

19. Forbedring af cykel- og gangforholdene på Lillevangsvej, den øst-vestgående del. Lillevangsvej er ved at
være ret farlig. Vi foreslår en cykel- og gangsti langs Lillevangsvej. Der mangler et stykke cykelsti fra
slutningen af Tingvej og ned til Lillevang.

20. Vindinge Børnehus.
Forbedrede parkerings muligheder ved Børnehuset på Stærkendevej. Der er stor trængsel morgen og
aften med biler på Stærkendevej. Man kan inddrage et mindre areal af det grønne område imellem
Hallen og Børnehuset

Det røde område er nyt udvidet parkeringsareal, med adgangsvej fra Stærkendevej.

Stærkendevej

21. Vindinge Kirke / Kærvej
Der har været ønsker om ændrede indkørselsforhold til den nye parkeringsplads ved kirken, med
indkørsel fra Kærvej 2 og ned til den nye parkeringsplads ved graverhuset.
Samtidig som i dag med ensretning på Kærvej.
Se flg. kommentar fra Menighedsrådet.
• Her har vi også, da vi lavede den nye parkerings plads været til møde med
Kommunen om at få ophævet ensretningen fra ”Ved Kirken” til Tingvej 2
(Graverhuset), således at vejen blev indsnævret ved Kærvej 2, og der blev sat skilte
op med al indkørsel forbudt.
Flere beboere i området har ytret bekymring for cyklisterne, hvis ændringen gennemføres.

22. Byens indfaldsveje
Tidligere var der Byporte, nu er der skilte.
De gamle belysningsstandere står fortsat ubenyttede.

23. Ligeledes ved indkørslen til Vindinge fra Grevevej. Der er opsat et nyt stort vejskilt, der mangler at
blive ryddet op.
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