
Cykelstien fra Mørkøv til Skamstrup og trafikregulering i Skamstrup 

Mange års ønske om en cykelsti fra Mørkøv til Skamstrup synes nu at blive opfyldt. Holbæk 

Kommune har lyttet til flere års intenst arbejde af trafikgrupper, Lokalforum og Foreningen 

Skamstrup og Omegn. Politisk beslutning er taget og planlægningen er i fuld gang med det mål at 

overdrage den færdige cykelsti til lokalsamfundet i efteråret 2021. 

Kommunens projektleder for cykelstiprojektet berettede om projektet ved Foreningens årsmøde den 

4. februar og et efterfølgende møde i Skamstrup den 17. juni, hvor flere detaljer om projektet var på 

plads. De to møder samt borgermødet den 16. september i Mørkøv Hallen har givet borgerne lejlighed 

til at lytte til en grundig og åben information, samt at gøre indsigelser og give forslag til projektet. 

 

 

Resultatet er nu et projekt med en 

dobbeltrettet cykelsti på østsiden af 

Skamstrupvej fra Mørkøv Hallen til en 

lille ”bakketop” ved Skamstrupvej 44. 

Den asfalterede og veldrænede sti bliver 

2-2,5 meter bred med ca, 1-1,5 meter 

mellem sti og vejbane. Der bliver 

tilkørsel til stien fra alle huse på 

strækningen. 

Projekteringen og diverse forundersøgelser er udført og lodsejerkontakt og høringer er i gang. Udbud 

er planlagt til februar så selve anlægsarbejdet kan udføres forår, sommer og sensommer 2021. 

Holbæk Kommune har lyttet til et forslag 

om trafikregulering i Skamstrup, 

udarbejdet af trafikgruppen. Der er 

finansiering til en del af forslaget, der 

primært drejer sig om bump og forbedret 

skiltning ved indfaldsvejene. Kommunen 

har af økonomiske og tekniske årsager 

besluttet, at trafikreguleringen indgår 

som en integreret del af 

udbudsdokumenterne for cykelstien. Det 

vil betyde en bedre anlægsøkonomi og en 

mere hensigtsmæssig forbindelse mellem 

cykelsti og trafikreguleringen i 

Skamstrup. 

 

 



Begge anlægsprojekter kan betragtes som en kærkommen gave til de mange nye børnefamilier, der 

er flyttet til Skamstrup de senere år. Cykelstien vil skabe den direkte kontakt til Mørkøvs 

daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder, lægehus, transportforbindelser m.m. som særligt de 

unge familier har brug for. Begge projekter er desuden porten til de rekreative muligheder som hele 

Skamstrupområdet kan tilbyde og som er under kortlægning. Sammendrag af drøftelser og 

beslutninger på møder i Skamstrup og borgermøde i Mørkøv Jens Christensen, 28. november 

2020 


