
Opsamling på gruppedialog,
Borgermøde om Kildedal syd
23. september 2021

Mødet blev afholdt på torvet på Balsmosekolen.
Borgere var inviteret via hjemmesiden og Facebook. 
Beboere i området op mod Kildedal Syd var inviteret 
via e-boks. 76 borgere var tilmeldt borgermødet.

4. oktober 2021

Eventuel tekst i sidefod, fx begivenhed eller dit navn og enhed



Hvad er fordele og opmærksomhedspunkter ved de to scenarier for vejføring?

Hvilke behov er der for 
stiforbindelser?

• Tradition for separat sti og vejnet, 
fortsæt med det 

• Ønsker om et stisystem (gang og 
cykel), der kommer til at gå ned 
igennem de kommende boligområder 
op/ned mod stationen - stier, som 
sikrer adgang til stationen og 
sammenhæng mellem ny og gammel 
Smørum.

• Øst-vest forbindelse
• Elevator på stationen med adgang til 

stiforbindelse
• Motionssti med forhindring og 

bærbuske kan indtænkes

Hvad skal der til for at beboere og 
virksomheder orienterer sig mod og 
gør brug af nyt byområde ved 
Kildedal station?

• Attraktive tilbud: indkøb, cafe, frisør 
og velfærdsfaciliteter

• Velholdte stisystemer
• Lettere adgang på cykel
• Flere S-toge der stopper på Kildedal
• P-hus ved stationen
• Mindre kontrast mellem erhverv og 

boligområder

Scenarie 1D
Fordele:
• Fordel for beboerne i Lind og Risør 

husene (dog ikke alle beboere 
enige i dette)

• To adgangsveje til stationen kan 
fordele trafikken

Obs-punkter:
• Ulempe for beboerne for 

Schæfergårdsvej
• Støj
• Forlænges vejen skal det være 

uden tung trafik (men obs. 
erhvervsadgang til 
Schæfergården)

• Smørum

Scenarie 1E
Fordele:
• Adgang til stationen og nyt område 

med butikker 
• Mindre støj på Schæfergårdsvej

Obs-punkter:
• Støj og mere trafik på Kongeåsen
• Ingen kobling til Lind og 

Risøbebyggelsen
• Gør schæfergårdsvej til gang/cykel 

forbindelse
• vi bør se på, hvorvidt vejen kan 

føres højre om Kong Svends Høj i 
stedet for venstre
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RENSKREVNING AF 
DRØFTELSERNE FRA 
DE 10 BORDGRUPPER

Spørgsmål Fordele Opmærksomhedspunkter

Scenarie 1D 

gr: 1-10

 Ser ingen fordel, ønsker ikke gennemkørende trafik ved 

Schæfergårdsvej

 Alléen skal bevares, stisystem og rekreative formål 

 Støj ved ”ekkodalen” giver meget støj på 

Kongeskrænten

 Kan der arbejdes med støjfri asfalt?

 Støjgener fra Schæfergårdsvej

 Indbliksgener i Kongeskrænten

 Hastighed på Schæfergårdsvej (30-40 km/t)

 Enighed om, at der bør være en 

forbindelse til stationen

 Øget trafik langs tværvej grundet 2 veje

 Ønske om nye støjmålinger

 Ulemperne er primært støjproblematikker

 fordel for Lind og Risør området

 God med to vejmuligheder

 Støj som bliver forstærket af terræn

 Støj fra tværvej

 Adgang til stationen  Schægergårdsvej er privat, hvem kommer til at stå for 

vedligehold?

 Lav fællessti i stedet for vej ved siden af grusstien

 Hvis vejen laves skal den være lukket for tung trafik (40 

km/t)

 Mere støj ved Schæfergårdsvej (udover når folk taler)

 Kobling til S-toget 

 Kobling af  Kongeåsen til statsvejnet

 Støj

 Fortov på Kongeåsen



RENSKREVNING AF 
DRØFTELSERNE FRA 
DE 10 BORDGRUPPER

Spørgsmål Fordele Opmærksomhedspunkter

Scenarie 1E

Gr. 1-10

 Kan der arbejdes med separate stier, fælles vej og 

sti forløb bliver for brede

 Adgang til stationen for gående og 

cyklister

 Tilslutningsrampe

 Detailhandel

 Mindre støj til Kongeskrænten

 vi bør se på, hvorvidt vejen kan føres højre om Kong 

Svends Høj i stedet for venstre

  vejforsyning af erhvervet på Schæfergården: Enten 

via den eksisterende markvej eller via 

Schæfergårdsvej fra syd.

 Mobilitet til stationen/ tværvej

 Lettest placering af stier

 Krydspunkter – sikre stier/skoleveje (+ID)

 Trafikforbindelser til cykler/gående

 Mere koncentreret trafik fordi der kun er en 

vejforbindelse og dermed også støj

 Man føler sig isoleret fra resten af Kildedal, når man 

bor i Lind og Risør området

 Mulighed for støjdæmpning

 Alternativ vejføring via erhvervsområdet

 Støj tværvej

 Slipper for tung trafik og støj

 Det bliver en ulempe, hvis man ikke kan 

komme til stationen

 Se på busforbindelser

 Hvad bliver belastningen på Tværvej

 Ændring til 80 km/t

 Mere trafik på Kongeåsen

 Gør Schæfergårdsvej til en cykel og 

gangsti

 Den bedste løsning 

 busser vigtig

 Schæfergården forlænges som sti  Sti- cykel og gå forbindelser

 Antal etager på byggeri, max 2



Hvilke behov er der for stiforbindelser?

 Videreføre traditionen fra Smørum Nedre med adskilte veje og stier

 ønske om et stisystem, der kommer til at gå ned igennem de kommende boligområder op/ned mod 
stationen – som der er stisystem og sammenhæng i de eksisterende boligområder i dag.

 Ordentlig forbindelse til stationen

 Elevator ved stationen med let adgang til stier

 Flere stier, evt. en motionssti med udfordringer og beplantning med bær

 Ændre sti fra højen til hus sti (trampesti i dag)

 Øst-vestforbindelse

 Cykelsti til Blomsterhøjen, samlet plan for hele området

 Bedre forbindelser fra det Gl. Smørum til det nye

 Stier bør krydse veje i tunnel

 Forsæt god stistruktur

 Gerne stier langs veje

 Tydelig sammenhæng med Kildedal St.

 Der mangler stiforbindelse langs Kongeåsen – mellem rundkørslen 
Smørumnedrevej/Kongeåsen/Blomsterhaven frem til Kong Svends Høj, hvor vejen drejer mod venstre

 Mere fællesti i stedet for vej

 Sti af Schæfergårdsvej ned gennem de nye kommende bebyggelser

 Til og frakørsler til indkøb

 Forbindelse til kongeåsen koblet på S-toget

RENSKREVNING AF 
DRØFTELSERNE FRA 
DE 10 BORDGRUPPER



Hvad skal der til for at beboere og virksomheder orienterer sig 
mod og gør brug af nyt byområde ved Kildedal station?

 Attraktive tilbud, indkøbsfaciliteter og servicefunktioner fx cafe, frisør og velfærdsfaciliteter

 Stabil togdrift

 Holdt stisystem

 Skal lette forbindelser til stationen

 Dagligvarebutik

 P-hus ved stationen

 Mindre kontrast mellem erhverv og boligområde

 Nemt at komme der til på cykel, hvis der kommer butikker

 Flere/oftere S-tog der stopper på stationen

RENSKREVNING AF 
DRØFTELSERNE FRA 
DE 10 BORDGRUPPER

Andre opmærksomhedspunkter til opfølgning:

• Ønske om mere information: hvad der skal ske i hele området ud mod Tværvej – hvor skal der 
bygges? hvor højt? Svar fra EK på mødet: Der bliver videre dialog om højde på bygninger, bynatur, 
vandhåndtering, mv i forbindelse med et kommende lokalplanarbejde

• Kan frugtvangen forlænges ind til Kongebakken: Svar fra EK på mødet: Umiddelbart ikke længere 
en mulighed, da der nu er anlagt p-anlæg til virksomhed – men mulighederne kan undersøges 
yderligere i den videre planlægning

• Hvordan arbejder vi med støjforanstaltninger, alternativt støjvold og rekreative foranstaltninger? 
Svar fra EK på mødet: Kommunen vil gå i dialog med Vejdirektoratet om mulighed for 
støjforanstaltninger langs Tværvej. 

• Muligt at fjerne trafikvej ved Skebjergvej?

• Generelt obs.: Smørumnedre skal ikke blive et gennemkøringsområde


