
Den 04.04.2022 
 

 

Notat 
Vedrørende: Opsamling på borgermøde 29. marts 2022 

 

Mødet blev afholdt i Teatersalen Hjertet på Boesagerskolen. Borgerne 
blev inviteret via E-boks, sociale medier, hjemmesiden og Lokalavisen. 
Der deltog i alt 70 borgere på mødet. 
 
Opsamling på de muligheder og opmærksomhedspunkter, som borgerdi-
alogen gav: 
 

1. Grønne områder 
 
Der er et ønske om, at de grønne områder er et aktiv i udformningen af 
Kildedal Bakke. Der bl.a. ønsker om legepladser, flere bænke og ud-
sigtspunkter, men også træer og frugtbuske. En borger vil gerne have 
søer i området, hvilket kan kombineres med håndtering af overflade-
vand. Alpegårdsgrunden foreslås brugt som fællesareal for hele områ-
det, med bålhytter og legepladser.  
 
Af opmærksomhedspunkter kan fremhæves, at flere ønsker belysning i 
området og en øget tilgængelighed for dårligt gående. 
 
Disse overvejelser tages med i det videre arbejde med de grønne områ-
der  
 

2. Stationsområdet 
 
Der er et gennemgående ønske om at der er en bedre tilgængelighed til 
stationen. Det er både på de veje og stier, som leder op til stationen, og 
inde på selve stationsområdet. Der er for eksempel et ønske om opgang 
til den østlige del af perronen. Det skal være nemt at tilgå stationen som 
fodgænger eller cykellist, herunder en elevator. Desuden ønskes mulig-
hed for parkering af (el-)cykler og (-el)biler, hvortil der kræves lade-
standere. Der ses et behov for at forbinde stationen med stinettet, så de 
bløde trafikanter undgår vejene. Der nævnes en busforbindelse med re-
sten af Smørum, når der er etableret en vej (2. etape) op til Smørum.   
 
Der er bred opbakning til, at der etableres en dagligvarebutik i nærhe-
den af stationsområdet. 
 
Borgerne gør opmærksom på, at der er mørkt og gråt på stationen, og 
der ønskes fra flere sider flere afgange med S-toget. 
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Ønsket om en separat adgang for bløde trafikanter via stier til stationen 
tages med i det videre arbejde. Den endelige udformning af stationsom-
rådet afhænger af en dialog med Ballerup Kommune, og i relation til to-
genes og stationens drift med DSB og Banedanmark. 
 
I forhold til en dagligvarebutik ved stationen vil denne blandt andet af-
hænge af, hvorvidt der etableres en vejforbindelse fra Smørum til statio-
nen, dvs. den 2. etape af vejene på Kildedal Bakke. 
 

3. Infrastruktur 
 
Dette emne gav den langt største opmærksomhed på mødet, og der er 
kommet mange bemærkninger til specielt vejføringen i området. 
 
Deltagerne på mødet udtrykker primært bekymringer omkring øgede 
trafikmængder og støj som følge af de foreslåede veje på Kildedal 
Bakke. Afhjælpningen af problemet med trafik og støj foreslås af bor-
gerne løst ved en række forskellige greb: 
 

 Lukning af Kongeåsens forlængelse (etape 1) forskellige steder, 
således der ikke er gennemkørende trafik på Kongeåsen. 

 Vejen til stationen gøres udelukkende tilgængelig via bus ved 
hjælp af bussluser.  

 Der bliver fra flere sider peget på at føre vejens etape 1 højre om 
Kong Svends Høj frem for venstre om. 

 Brug af underføringer, hvor der forventes mange bløde trafikan-
ter 

 Undlade at bygge etape 1, men udelukkende vejforsyne DLF og 
daginstitution fra Kongebakken. 

 Undlade at lave detailhandel ved stationen. 
 Som trafikaflastning af Kongeåsens forlængelse bliver der flere 

steder peget på at gennemføre Frugtvangen til Kongebakken. 
 Undlade at etablere etape 3, Schæfergårdsvej da denne vil give 

trafik og støjgener til borgerne i Smørum Vest. 
 Der bliver peget på, at planlægningen af vejføringer i området 

skal tage udgangspunkt i et helhedsblik på de trafikale udfordrin-
ger i nye som gamle dele af Smørum. 

 Der bliver peget på en række kvaliteter fra de eksisterende om-
råder i Smørum ved at have et veludbygget (cykel-)stinet i områ-
det, herunder en trafikseparering. 

 
Desuden er der en række kommentarer til trafiksikkerhedsmæssige for-
hold, som ligger uden for projektområdet. 
 
Konsekvenserne af den foreslåede vejstruktur på Kildedal Bakke er i af-
dækket i en tidligere trafikanalyse. Arbejdet med at genberegne trafik-
analysen skal påbegyndes. Desuden kan der overvejes forskellige mo-
deller for trafikdæmpende foranstaltninger. 
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4. Bebyggelsens struktur 

 
Borgerinputs fra mødet peger på, at der ønskes et grønt præg på områ-
det i form af grønne tage, grønne kiler og strøg. Der er ønsker om for-
skelligartet arkitektur i området, og flere typer af boliger. Der er varie-
rende ønsker til bygningshøjder, og byggeriet skal kunne indpasses til 
landskabets udformning. Der er ligeledes ønske om senioregnede boliger 
og en god tilgængelighed. Muligheden for lave parkeringsnormer og de-
lebiler nævnes.  
 
Et opmærksomhedspunkt fra flere borgere er spørgsmålet om, hvor bør-
nene i området skal gå i skole, samt muligheden for idræts- og fritidstil-
bud.  
 
 


