
 
 

 

 

2020-09-16 

Til: Ballerup Kommune - Borgmesteren, Teknik- og Miljøudvalget samt Centerchef Steen Petersen 

Skovlunde Center – forbindelse fra Bymidte til Center Syd 

Nu hvor vi forhåbentlig snart kan se, at der sker noget med hensyn til byggeriet i Skovlunde Bymidte, og 

hvor vi snart kan tage fat på planlægningen af fremtiden for Center Syd, trænger spørgsmålet om den 

fysiske forbindelse på tværs af Ballerup Boulevard sig på. 

I dag er de to centre forbundet med en tunnel under Boulevarden (figur 1). 

I arkitektkonkurrencen fra 2015 var ideen, at de to centre skulle forbindes med en ny fodgængerovergang i 

terrænniveau (figur 2), hvilket også er forberedt i den nye udformning af Ballerup Boulevard. 

  

1. Nuværende forhold: 
Tunnel under Boulevarden fra gang- og cykelsti fra 
Kildestræde/Center Syd frem til centret 

2. Illustration fra arkitektkonkurrencen: 
Fodgængerovergang fra det kommende torv i 
Bycentret til kulturpladsen i Syd. 

 

Ved de kommunalt afholdte borgermøder i december 2019 og september 2020 samt ved Lokalrådets åbne 

møder i maj 2019 og marts 2020 har mange lokale beboere givet udtryk for, at man ønsker at bevare 

tunnelen, idet den føles mere sikker for svage trafikanter end en passage i terrænniveau. 

Skovlunde Lokalråd har vurderet indvendingerne og støtter ønskerne om, at den nuværende tunnel 

bevares som supplement til fodgængerforbindelsen på terrænniveau. 

Fra Kommunen har vi hørt uklare udmeldinger om tunnelen og det fremgår ikke klart af lokalplanerne for 

Skovlunde Bymidte Nord og Ballerup Boulevard, om tunnellen skal nedlægges eller bevares. Vi savner 

dermed en klar udmelding fra Kommunen, om tunnelen skal nedlægges, og i givet fald en gennemtænkt 

begrundelse herfor. 

  



 
 

 

 

 

Den færdigbyggede Bymidte med flere hundrede boligenheder vil medføre, at mange personer dagligt skal 

passere Boulevarden på vejen til skole, til kulturhus/bibliotek, til indkøb ligesom mange fra plejecentrene i 

både nord og syd også vil passere Boulevarden.  

Mange af disse personer er børn og ældre, og det bør nøje gennemtænkes, hvordan det kommer til at 

fungere sikkerheds-, tilgængeligheds- og tryghedsmæssigt. 

Dette skal desuden ses i lyset af: 

• En af grundidéerne med udformningen af den nordlige bymidte var, at niveauforskellen fra 

Boulevarden til terræn i Nord blev udnyttet til overdækket parkeringsareal, hvorved Bystrædet kom 

samme i niveau med Boulevarden. På det netop afholdte borgermøde antydede illustrationer dog, at 

Bystrædet bliver bevaret på samme niveau som nu, så man skal op ad trapper til overgangen på 

Boulevarden. 

• Sammenhæng med den kommende udformning af Skovlunde Bymidte Syd forudsætter at 

Superbrugsen nedrives, og at de væsentlige niveauforskelle mellem Boulevarden og det nuværende 

Center Syd for bearbejdes, så der opnås god adgang til Boulevardens niveau.  

• Der er endnu ingen afklaring om Superbrugsens eventuelle flytning og ingen vedtagne planer for 

Skovlunde Bymidte Syd, hvorfor man må arbejde ud fra den præmis, at forudsætningerne for 

overgangen måske aldrig kommer på plads. 

• Planerne for Bystrædet og pladsen ved Ballerup Boulevard forventes snart etableret, hvorved 

anvendelse af tunnelen endeligt forhindres, hvis der ikke gribes ind nu, hvorved der slet ikke er 

fornuftig passage af Boulevarden. 

Ovenstående er illustreret i figur 3 -6. 

Illustrationer fra lokalplan 147 Omlægning af Ballerup Boulevard 

  
3. Foreslået fodgænger passage i forhold til 
nuværende bebyggelse (Superbrugsen) 

4. Foreslået fodgænger passage i forhold til at 
nuværende bebyggelse er fjernet (Superbrugsen) 



 
 

 

 

 

 

5. Foreslået fodgænger passage i forhold til at 
nuværende bebyggelse er fjernet (Superbrugsen) 

6. Bytorvet (den sydlige del af Bystrædet) med 
placering af tunnel i forhold til strædet og torvet 

 

Der er dermed under alle omstændigheder behov for at bevare tunnelen, indtil overgangen måske i 

fremtiden er etableret og en anden sammenhæng skabt. Det giver samtidigt anledning til at overveje, om 

tunnelen fremadrettet skaber mere værdi ved at blive bevaret end ved at nedlægges. Blandt andet bør der 

tages hensyn til svage trafikanter, som mere trygt vil kunne anvende tunnelen frem for 

fodgængerovergangen 

Lokalrådet har set nærmere på udfordringerne og fordelene ved henholdsvis tunnel og terrænpassage. 

Argumenter for tunnel: 

• Den er ”gratis”, idet den findes i dag. Den er sågar renoveret i forbindelse med omlægning af 

Boulevarden og vil være driftssikker i mange år fremover. 

• Den er trafiksikker for svage trafikanter. 

• Tunnelen føles ikke utryg som hævdet for brugerne pga.. geometrien med indkig fra begge ender. 

• Som det fremgår ovenfor vil en passage i terræn ikke medføre færre ramper/trapper ved passage. 

• Passage i terræn vil kun kunne etableres, såfremt Superbrugsen og halvdelen af Center Syd rives 

ned. 

Argumenter mod tunnel: 

• Adgang til tunnel vil på nordsiden snuppe et lille stykke af torvet langs Boulevarden. Trappe/rampe 

er i dag 5 – 6 m bredt men kan uden problemer reduceres til 2,5 – 3 m (figur 6). 

Lokalrådet anbefaler på vegne af Skovlundes borgere kraftigt, at tunnelen bevares som en tryg og 

trafiksikker passage fra Skovlunde Bymidte til Skovlunde Syd og vi vil anbefale, at kommunen går i dialog 

med investor herom således at arkitekterne kan arbejde sig frem til en løsning, hvor adgang til tunnelen på 

nordsiden indarbejdes i layoutet. 

Vi stiller meget gerne op til et møde, hvor vi kan redegøre yderligere om vores forslag. 

P.v.a.  Skovlunde Lokalråd 

Jørgen Pedersen, e-mail jped1234@gmail.com 
Søren Holtze, e-mail sho@ceas.dk  
Jens Minnet. e-mail jens@minnet.dk  
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