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Fællesudtalelse fra 

Skolebestyrelsen ved Sct. Jørgens Skole og Sct. Jørgensbjerg Lokalråd 

 

Denne fællesudtalelse er udarbejdet af skolebestyrelsen ved Jørgens Skole og Sct. 
Jørgensbjerg Lokalråd til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen d. 30. maj 2013 
vedr. ”hensigtsmæssig trafikafvikling på Sct. Jørgensbjerg”. 

Det er lokalrådets og skolebestyrelsens opfattelse, at der må skabes en løsning, der dels sikrer 
at der ikke sker en øget trafikbelasting på skolevejene omkring Sct. Jørgens skole, dels sikrer 
en hensigtsmæssig trafikafvikling på hele Sct. Jørgensbjerg, og således at særligt Nedre Sct. 
Jørgensbjerg med smalle gader og gamle, skrøbelige huse, ikke lider overlast pga. trafik. 
 
Sct. Jørgensbjerg Lokalråd og Skolebestyrelsen foreslår en løsning, som dels dæmper 
trafikken på Sct. Jørgensbjerg, dels sikrer at der ikke ledes yderligere trafik op omkring 
skolevejene til Sct. Jørgens skole (herunder den stærkt belastede rundkørsel ved 
Helligkorsvej). 
 
Vi forslår, at gennemkørselsforbudet på Sct. Jørgensbjerg gentænkes, og at der i stedet 
iværksættes forskellige trafikdæmpende foranstaltninger og vejlukninger her. Vi foreslår 
endvidere, at udformningen af den konkrete løsning sker med inddragelse af Lokalrådet og 
Øvre Sct. Jørgensbjergs beboere. 
 
Vi foreslår, at løsningen tager udgangspunkt i følgende princip: 

• Der etableres trafikdæmpende foranstaltninger på Sct. Hans Gade og Hedegade samt 
hastighedsdæmpende foranstaltninger på Møllehusvej (sikrer dæmpning af trafikken 
her, men tillader sivning, hvilket vil lette trafikken omkring Sct. Jørgen Skole).  

• Skiltet lukning af to områder i Øvre Sct. Jørgensbjerg (C22,1: Gælder gennemkørsel):  
o Område 1: Gaderne mellem Sct. Hans Gade / Hedegade og Møllehusvej / Sct. 

Mortens Vej.  
o Område 2: Gaderne mellem Hedegade / Helligkorsvej og 

Møllehusvej / Byvolden.  
Dette vil sikre, at områderne med uønsket gennemkørsel bliver klart 
afgrænsede, hvilket også vil gøre det lettere at overskue og at overvåge for 
politiet.  

• Brøndgade lukkes ved Havnevej (sikrer mod gennemkørsel i Nedre Sct. Jørgensbjerg).  
 



Dette forslag er i overensstemmelse med Roskildes vedtagne trafiksikkerhedsplan, og tager 
også højde for trafikudviklingen i forbindelse med den kommende udbygning af Sct. Hans. 
 
Såvel Sct. Jørgensbjerg Lokalråd som skolebestyrelsen har primo maj 2013 uddybende udtalt 
sig til udvalgets behandling af sagen. De to udtalelser vedlægges som bilag 1 og bilag 2. 
Endvidere vedlægges Lokalrådets udtalelse fra august 2012 som bilag 3. 
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