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Vedrørende trafikforhold i Vigersted
Notat på baggrund af møde den 28. august mellem Frank Hagerup, Teknisk Forvaltning, Jette
Wase Hansen, Vigersted Skole og Christina Hinding, Peter Hansen, Kim Petersen, Jørgen Nielsen og
Palle Kristoffersen, Vigersted Lokalråd.
Mødet var kommet i stand som opfølgning på møde mellem Lokalrådet og Planchef Jens Karrebæk
og Udvalgsformand Thorkild Mølgaard i juni måned.
På de følgende sider gennemgås de trafikmæssigt problematiske steder der blev besigtiget. Det
skal samtidig påpeges, at med gennemførelse af den nye skolestruktur er der sket en permanent
forøgelse af Vigersted Skoles elevantal og en konsolidering af skolens placering i lokalområdet.
Dette medfører væsentlig mere trafik til og fra skolen – både gående, cyklende og med bus og bil.
Vigersted Lokalråd ønsker at forfølge denne henvendelse og ønsker gerne tilbagemelding på,
hvordan vi sammen med kommunen bedst muligt kan minimere usikre trafikforhold og gøre
trafikken ved og omkring Vigersted skole, SFO og Børnehuset tidssvarende og trygge.
Endvidere vil vi gerne påpege, at flere steder langs veje og fortove hænger hække og hegn så langt
ud, at det er vanskeligt at færdes sikkert og have den fornødne oversigt. Det gælder f.eks. på
Ågerupvej mellem Skolen og Snekkerupvej, på Snekkerupvej/Rusgaards Bakke og på dele af
Vigersted Bygade, samt svinget ud af byen på Ågerupvej.
Vigersted Lokalråd er glade for den positive dialog om trafiksikkerheden i og omkring
lokalsamfundet og ser frem til fortsatte drøftelser til gavn for især de bløde trafikanter og vore
børn i området.

Med venlig hilsen
Vigersted Lokalråd
v. Formand Palle Kristoffersen
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Overgang fra lokalsti fra Degnebakken kvarteret over Snekkerupvej til Vigersted Skole
Indkørslen til Vigersted Skole er den gamle oprindelige indkørsel fra skolen blev bygget for 50 år
siden. Siden udbygning i 70’erne har skolen haft primær indkørsel fra Ågerupvej. I dag anvendes
indkørslen på Snekkerupvej til korttidsparkering i forbindelse med aflevering og afhentning af børn
i skole og SFO 1 og SFO 2. Desuden er der taxa og minibus aflevering og afhentning af elever til
skolens A-afdeling. Og endelig er der adgang for cyklende og gående fra store dele af Vigersted By
og skoledistriktet med elever fra Jystrup og Kværkeby.
Problemstillingen er således, at der blandes en masse forskellige trafikanter – bløde og hårde - og
at tilkoblingen af lokalstien sker lige over for indkørslen. Der er skolepatrulje til at regulere den
krydsende gående færdsel over Snekkerupvej, men den kommer ofte til kort over for tværgående
trafik og har svært ved at yde en effektiv indsats under de vanskelige vilkår. Lysforholdene på
stedet er gode.
Det er ønskeligt at der skabes mere overskuelige forhold på Snekkerupvej, idet det skal bemærkes
at Skolen både har sørget for belysning på deres område og ved skiltning skabt bedre forhold på ppladsen.

Snekkerupvej set fra indkørslen til skolen over mod lokalstien. Der er et bredt hævet felt.
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Snekkerupvej mellem indkørsel til Vigersted Skole og Vigersted Børnehus.
For ca. 12 år siden blev Vigersted Børnehus bygget og siden udbygget så det vist rummer op mod
80 børn. Fra institutionen og til Snekkerupvej er anlagt kørevej i asfalt og hævet flisebelagt fortov.
Mellem skolens indkørsel og indkørslen til børnehuset (godt 100 m) er Snekkerupvej meget smal
(ca. 4 m) og på en del af strækningen er der høje rabatter mod haver – og uden nogen for form
fortov. Før børnehusets etablering var der ikke fodgængertrafik af betydning på strækningen og
kun gennemkørende trafik ind og ud af byen. Men nu er der stigende trafik til og fra børnehuset,
blandet med tung trafik, traktorer og busser mm.
Strækningen uden fortov opleves meget usikker for gående med børnevogne, børn ved hånden,
små børn på cykler, ligesom man ikke lader sine børn gå alene der. At strækningen opleves usikker
betyder at forældre der skal aflevere og hente børn i både børnehus og skole/SFO vælger at
parkere begge steder og køre frem og tilbage, hvilket øger trafikken betragteligt. Det antages, at
såfremt der var bedre forhold for gående på Snekkerupvej vil trafikmængden blive reduceret og
sikkerheden forbedret.
Det er ønskeligt at der etableres hævet fortov i den østlige side af Snekkerupvej og at vejen
udvides/rabatter sænkes i vejens vestlige side.

Snekkerupvej set fra skolen mod indkørsel til børnehuset godt 100 fremme ved lampe nr 2 der
skimtes.
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Krydset mellem Snekkerupvej, Rusgaards Bakke og Ågerupvej
Hvor Snekkerupvej løber over i Rusgaards Bakke udmunder Ågerupvej midt i en kurve. Denne
kombination betyder at der er nogle uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre for især fodgængere
og cyklister.
Dette kombineret med nedslidt opmærkning og kraftig ukrudtsvækst betyder at det kan være
vanskeligt at håndhæve korrekt trafikadfærd.

Krydset set fra Snekkerupvej mod Rusgårds Bakke og Ågerupvejs udmunding. Fortovet i venstre
side ophører og man skal følge brostensfeltet helt rundt i kurven for at fortsætte på fortov.
Det vil være ønskeligt om afstribning mm. kunne fornyes og hele vejanlægget gentænkes..
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Krydsende skolebørn på Ågerupvej
Dagligt ankommer mellem 100 og 150 børn ved skolestart med bus til Vigersted. De står af ved
busterminalen på Vigersted Bygade og skal krydse Ågerupvej for at komme ind på skolens område.
Krydsningen sker fri af indkørsel for biler og cykler og støttes af skolepatrulje. Politiet har ved
skolestart i år påpeget at skolepatruljen har hårde vilkår idet der ikke er anlagt eller markeret
forgængerovergang, lysmarkering eller andet.

Ågerupvej set mod øst. Den første indgang til venstre er for gående. Bagved ses indkørslen.
Det er et stærkt ønske at få reguleret krydsningen af Ågerupvej i form af fodgængerovergang, lys
eller anden markering.
Fortsættelse af cykelstien fra Kværkeby til Vigersted Skole
I forbindelse med udstykning af kommunens jord på ”Concare”-jorden vil det være tiden til at
etablere sikker cykelvej fra ophør af cykelsti fra Kværkeby frem til Vigersted Skole på Ågerupvej.

5

Lønagers tilslutning til Ågerupvej og manglende adgang for svage trafikanter
Nord for Ågerupvej er der ved at blive udbygget et boligområde på Lønager. I forbindelse med
lokalplanlægningen er det fastlagt at der inden for lokalplanområdet skal udføres internt
stisystem, der skal føre cykel- og gangtrafik ind over skolen og hallens P-plads og videre til
Vigersted.
Det er fra planafdelingens oplyst at man ikke har hjemmel til at kræve hvornår det planlagte
stisystem skal være anlagt. P.t. er situationen altså den at der tilkobles en ”villavej” til en af
indfaldsvejene til Vigersted uden at der er sikker adgang for forgængere og cyklister.
Byskiltet er placeret tæt på Lønagers udkørsel ligesom eksisterende hastighedsdæmpende bump
er placeret længere inde mod Vigersted.

Lønagers udmunding i Ågerupvej. Billede taget fra byskiltet. Hastighedsdæmpende bump ses lige
før bilen.
Det er ønskeligt at byskiltet flyttes længere ud af Ågerupvej og der etableres endnu et
hastighedsdæmpende bump og at gadebelysningen føres ud til Lønagers udmunding. Desuden
finder vi det påkrævet at der kommer en afklaring på tidshorisonten for etablering af stisystem,
eller at plangrundlaget revurderes med henblik på anden løsning parallelt med Ågerupvej. Og at
der tages højde for sikker trafik gennem parkeringspladsen ved hallen, hvis den oprindelige løsning
vælges fastholdes.
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Begrænsning af trafik på Ortvedlund og evt. Kildevej
Ortvedlund og Kildevej er begge veje med en vejbredde på ikke over 3 m. Begge veje kan bruges
som genveje fra Rusgaards Bakke mod hhv. Roskilde og Kværkeby. Desværre også af tung trafik
der formentlig fejledes af GPS systemer. Så fra at kunne være sikre alternative cykelveje og
skoleveje er de begge farlige at færdes på. Alene Ortvedlund udgør 1,5 km potentiel sikker
skolevejsforbindelse.
Såfremt der ikke var gennemkørende biltrafik kunne de hver især udgøre væsentlige dele af
cykelforbindelser til Nebs Møllevej kvarteret, Egemose og Jystrup og til Ortved.
Ved etablering af Oplevelsesstien vil Kildevej komme i spil som en del af den nærmeste og sikreste
cykelvej til Benløse og Ringsted.
Det vil være ønskeligt at der i en nærmere dialog med Politiet, beboere og lokalrådet f.eks. blev
etableret gennemkørsel forbudt som en første etape af egentlige stiløsninger.
Det vil være ønskeligt hvis dette kunne følges op af enten stiforbindelse fra Vigersted til
begyndelsen af Ortvedlund. Alternativt kunne den nederste del af Rusgaards Bakke udvides med
cykelstriber fra bygrænsen forbi Kildevej til Ortvedlund, eller en selvstændig sti langs åen.
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Serviceeftersyn på skilte, spejle, bevoksning mm.
Der er et stigende behov for at få foretaget et serviceeftersyn på skilte i Vigersted by. Nogle skilte
er direkte misvisende og andre karambolerer med hinanden og enkelte står skæve og grimme.
Endvidere er trafikspejlet ved udkørslen fra Vigersted Børnehus til Snekkerupvej smadret.

Indkørslen til Vigersted fra øst af Ågerupvej. Advarselsskiltet er placeret lige foran byskiltet.

Vist nok det eneste skilt, der markerer den eneste kommunale sti i Vigersted. Stien begynder bag
Forsamlingshuset i baggrunden
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