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Hvidbog for idéfase – nyt boligområde ved Skovholmslund i den vestlige del af Haslev 
 
I perioden 15.04.2020 til den 13.05.2020 har det været muligt, at indsende idéer forud for planlægning af et nyt boligområde ved Skovholmslund. 
Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 4 tilkendegivelser i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø 
har redigeret i brevenes opsætning, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
 
Modtaget / 
Indsendt af: 

Indsigelse/bemærkninger           Center for Plan & Miljø’s                
bemærkninger 

 
 
Dato 11.05.2020 
 
Kristian Blicher 
 
 
 
 

 
Hermed et forslag til det nye boligområde ved Skovholmslund i den vestlige del af Haslev. 
Tankerne bag er primært at gøre området mest muligt attraktivt for aktive børnefamilier 
som nyder bevægelse. Dette segment vil, ved de nævnte ideer, søge mod dette område 
og vil nyde at bevæge sig ind mod resten af byen på cykel, hvis der gives mulighed for 
dette. 
 
Kvarteret vil med de nævnte forslag f.eks. være attraktivt for mellem- og længere 
uddannede førstegangskøbere der ønsker at flytte ud af København. De har været vant 
til at bevæge sig rundt på cykel og der er fin cykelafstand til Haslev Station, hvor man kan 
tage toget til arbejde f.eks. i København. Og samtidig opfylder de nævnte forslag, netop 
nogle af de ting man savner, når man gerne vil have eller har små og mindre børn.  
Se kort på side 3 med forslag som hører til nedenstående beskrivelse 
 
Cykeltunnel/bro mellem Skovholmsområdet og Valnøddeparken (1) 
Hensigten er at børn og forældre kan cykle fra Skovholmslund- og Arne Jacobsen/Kaare 
Klint-kvartererne til institutionerne Troelstrupgård, Småfolket og til Vibeengskolen. En 
cykeltunnel/bro vil ydermere hjælpe skolebørn fra de nævnte kvarterer til at kunne 
komme selvstændigt deres skolekammerrater i Troelstrup/Kærsgårds-kvarteret uden at 
skulle bevæge sig nordpå og rundt langs Teestrupvej. 
 
Cykel- og motionssti rundt langs hele området (2) Stien er tegnet med rød. 
Der anlægges en relativ bred grussti rundt langs hele området. Stien anlægges således, 
at den bugter sig igennem den grønne bræmme rundt om området og langs åen, så der 
kan laves små øer af beplantning i bugterne. Bugter med beplantning har tre formål, dels 
at gøre stien spændende at gå og løbe på, dels at der skabes små lommer hvor børn kan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Der er i forslag til lokalplan 500-91 
taget højde for, at der på sigt kan 
anlægges en supplerende stifor-
bindelse med tunnel under 
jernbanen og dermed direkte 
adgang til stinettet øst for 
jernbanen og lettere adgang til de 
nævnte områder.  
 
(2)Der er i forslag til lokalplan 500-91 
udlagt arealer til grønne områder, 
hvori der både er asfalterede stier 
og grusstier til rekreativ brug. De 
grønne områder overdrages til en 
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lege og mennesker kan mødes og sidst vil bugterne og grusbelægningen gøre stien 
mindre attraktiv som ”knallert bane”.  Med overskudsjord fra den udførte slyngning af 
bækken kan stien evt. gøres kuperet. Sti fungere som kombineret cykel, gå og motionssti 
(ca 2,6 km rundt om området) og giver således både rekreative muligheder og 
muligheder for at komme fra Skovholmslund-kvarteret til Troelstrup/Kærsgårds-kvarteret. 
 
Centralt småbørnsområde (3) 
På østsiden af Skovholmslundvej, i området mellem Skovholmslund-kvarteret og Arne 
Jacobsen/Kaare Klint-kvartererne, udnyttes det eksisterende braklagte område på 
nordsiden af Trolstrup Bæk og et område syd for bækken til at lave et småbørnsområde. 
Placeringen understøtter at småbørnsfamilier fra alle de nævnte kvarterer let kan komme 
hertil med små børn, uden alt for lange gåture. I området laves: 
 
• En lavvandet sø med sandstrand (tegnet med blå). Søen kan om sommeren bruges til 
at soppe i samt samle og kigge på vandinsekter. Om vinteren kan søen bruges til 
skøjteløb  
• Kælkebakke (tegnet med orange) laves af overskudsjord efter slyngning af Troelstrup 
Bæk og gravning af søen. 
• Legeplads (tegnet med lilla) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grundejerforening bestående af 
grundejere i lokalplanområdet, og 
vil derfor naturligt udvikle sig over 
tid, afhængig af hvad grundejerne 
ønsker.  
 
Overskudsjord fra byggemod-
ningen anvendes til et bakket 
landskab langs jernbanen, hvor der 
vil være slyngede stier der følger 
terrænet.  
 
(3) De grønne områder i lokalplan-
forslaget må gerne benyttes af alle, 
men de overdrages til grundejer-
foreningen bestående af grund-
ejere indenfor lokalplanens 
område, som derfor ejer dem 
fremadrettet og har ansvar for 
driften af dem. De grønne områder 
vil blive anlagt i forbindelse med 
byggemodningen, men 
lokalplanen stiller ikke krav om 
etablering af fx legepladser eller 
asfalterede baner til hockey i 
forbindelse med byggemodningen.  
Lokalplanen giver mulighed for at 
der kan etableres rekreative anlæg 
i de grønne områder. Indholdet i 
de grønne områder vil derfor 
naturligt ændre sig over tid i takt 
med at grundejerforeningen 
udvikler dem.  
 
Det vil være oplagt at benytte det 
bakkede landskab langs jernbanen 
til kælkebakke. 
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Ved placering på det tegnede areal vil alle i de nævnte kvarterer max have 700m til 
dette småbørnsområde og derfor en afstand som et 2,5 -3 årigt barn vil kunne bevæge 
sig. 
 
Legeplads til større børn øst for Skovholmslund (4) 
Her etableres legeplads hvor aktiviteterne tydeligt er for lidt større børn og derved opnås, 
at der ikke vil blive kamp om brugsretten mellem små og lidt større børn. I forbindelse med 
legepladsen, laves der en asfalteret rulle-hockey bane. Denne skal naturligvis ligge op ad 
Skovholmslundvej, så børn på rulleskøjter kan kommer dertil fra alle kvarterer. 
 
”Legeplads” til store børn ved regnvandsbassin i sydvestlige hjørne (5). 
Denne ”legeplads” etableres væk fra de to tidligere beskrevne med det hensyn at lede 
de store børn, væk fra legeområderne for de mindre og de mindste. Den placeres længst 
væk fra centrum mellem kvarterene da de store børn sagtens kan transportere sig selv 
længere og da området rent byggeteknisk synes at være af en anden karakter. Det 
sydvestlige hjørne synes at være lavtliggende og af mere våd karakter. Området skønnes 
som mindre egnet til byggegrunde og ved omlægning af Troelstrup Bæk til at gå langs 
vestkanten af samlede område, kan området bruges til aktiviteter for de største børn og 
voksne. Ideer til aktiviteter i dette område: 
 
• En jord-cykelbane til BMX og mountainbike (tegnet med brunt)   
• En mindre fodboldbane 
• Regnvandsbassin der kan bruges til at soppe, bade og skøjte. 
• Motions-(lege)-plads (tegner med lilla) 
• Bålhytte med udsigt til marker (tegnet med turkis) 
• Kælkebakke lavet af overskudsjord fra det forstørrede regnvandsbassin 
 
Støjværn langs jernbanen (6) 
En del af overskudsjorden fra slyngning af Troelstrup Bæk og gravning af søer bruges til at 
lave et støjværn langs jernbanen. På ydresiden, ud mod jernbanen, anlægges et 
mountainbike-spor. Mountainbike-sporet kan med fordel forlænges og gå langs med den 
grønne bramme hele vejen rundt om området. Således har støjværnet flere formål; det 
øger glæden ved området selvom man bor op ad jernbanen, nedsætter støjstress hos 
beboere, giver en højere afsætningspris på grunde tæt på jernbanen, sørger for at 
overskudsjord kan bruges og giver samtidig mulighed for mountainbikecykling. Støjværn 
er tegnet med orange. 
 
 
 

 
 
 
(4) Denne del er endnu ikke 
lokalplanlagt, men svaret vil 
umiddelbart være det samme som 
ved svar nr. 3, at de grønne 
områder kan benyttes til en lang 
række rekreative faciliteter, hvis 
grundejerforeningen ønsker det. 
 
(5) I det sydvestlige hjørne skal der 
primært være plads til regnvands-
bassiner, hvorfor størstedelen af 
arealet allerede er optaget til det 
formål. Hvis grundejerforeningen 
ønsker at etablere rekreative 
faciliteter vil det være muligt. 
 
(6) Lokalplanen giver mulighed for 
at overskudsjord fra byggemod-
ningen kan anvendes til et bakket 
landskab langs jernbanen, som 
både har det formål at sikre 
afstand mellem boliger og 
jernbane, og samtidig skærme 
visuelt for jernbanen. Det vil være 
naturligt at det bakkede landskab 
kan anvendes til kælkebakke. Det 
vil dog være op til grundejer-
foreningen, om de ønsker at det 
bakkede landskab anvendes til 
mountainbike-spor.  
Med den fremtidige kørsel med el-
tog på jernbanestrækningen, 
forventes der ikke at være 
grundlag for en egentlig 
støjafskærmning, men det bakkede 
landskab vil være med til at 
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Overskudsjord fra slyngning af Troelstrup Bæk og gravning af søer 
Overskudsjorden bruges som nævnt i forslaget til at lave: 
• Kælkebakker 
• Gøre randstien let kupperet 
• Etablere støjværn langs jernbanen 
 

dæmpe eventuel støj i området.  
 
 
 

 
Dato 13.05.2020 
 
Daniel Fussing 
Kaare Klints Vej 29 
4690 Haslev 
 
 
 
 
 

 
Hermed ideer og forslag vedr. nyt bolig område ved Skovholmslund. 
 
1. Der etableres en cykel/gang tunnel under jernbanen, der vil forbinde søndre 

Teestrupvejs cykel og gang sti, med det nye område ved skovholmslund. Dette i stedet 
for den grønne bro som er tegnet på, en tunnel giver mere sikkerhed og vil også være 
nemmer at benytte for cyklister og gangbesværet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Belysningen på stier, tænkes ind som en mere 
moderne form for belysning, bl.a ved brug af 
nedgravede up-lights og lavt sat park belysning. 
 
2. Der etableres klimasikring i form af 

regnvandsbassin eller en breddeøgelse af 
bækken i området syd for Kaare klints vej. 

 
 
 
(1)Der er i forslag til lokalplan 500-91 
taget højde for, at der på sigt kan 
anlægges en supplerende stifor-
bindelse med tunnel under 
jernbanen og dermed direkte 
adgang til stinettet øst for 
jernbanen. 
 
Belysning af stier skal sikre en jævn 
belysning og at man ikke blændes. 
Derfor anvendes der typisk 
parklamper, som lyser nedad, og 
som sørger for at hele stien er 
oplyst. I forhold til tryghed, vil de 
fleste gerne kunne se ansigtsudtryk 
på de personer de møder på stien 
når det er mørkt, og derfor frarådes 
den lave belysning, som kun lyser 
den nederste del af kroppen op. 
 
(2) Det er tanken at Troelstrup Bæk 
omlægges, så den får et mere 
slynget forløb og med mulighed for 
at gøre den bredere nogen steder. 
Det kræver en tilladelse efter 
naturbeskyttelsesloven at ændre 
på dens forløb, og derfor skal der 
udarbejdes et egentligt projekt for 
omlægning af Troelstrup Bæk. 
Lokalplanforslaget beskriver 
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tankerne for omlægningen, men 
stiller ikke krav om hvordan den skal 
omlægges. 
 

 
Dato 13.05.2020 
 
Grundejerforeningen 
Kaare Klints Vej  
v/Jan Bøje Petersen 
Kaare Klints Vej 31 
4690 Haslev 
 
 
 

 
Høringssvar vedrørende nyt boligområde ved Skovholmslund 
 
Som nærliggende beboelse er det vigtigt for os at området bliver udviklet bedst muligt for 
alle i hele området. 
  
Vi har følgende input:  
(1)Når vi ser på den samlede udvidelse af området med flere boliger mod vest og mod 
syd, så tænker vi at én trafikvej ud af området til Teestrupvej ikke er tilstrækkeligt. Det vil 
efter vores vurdering give for meget trafik på en enkelt vej med øget mulighed for uheld 
m.m.. 
  
Derfor tænker vi følgende forslag til alternative veje ud af området. Man kunne bruge det 
område mellem Lysholm skov og Hanegal til at lave en vej op til Teestrupvej 
v/Islandsgade. Denne vej kunne forbindes over åen ind i det nye område syd for åen og 
øst for Skovholmslundvej ved at ramme den første villavej i dette område. Området syd 
for åen og samtidigt øst for Skovholmslundvej skulle så være lukket vejsystem med 
udkørsel til Teestrupvej ved Islandsgade. 
  
Samtidigt kunne der også etableres en udkørsel til Teestrupvej i det vestlige område, som 
kunne dække de vestlige veje i område 500-82. Her tænkes specielt på de sidste to veje, 
som bliver extra lange med mange beboere.  
Igen kunne man indtænke blinde veje i dette område. Således blev den megen trafik fra 
hele området fordelt med en tilpas belastning til følge. 
  
(2)Samtidigt kunne man etablere en cykelsti under jernbanen, således at den kommer ud 
ved Søndre Teestrupvej til bedre trafiksikkerhed for de børn, som skal til Vibeengskolen 
m.m. 
  
(3)Vi tænker samtidigt at de to teknik-skabe, som står ved krydset Skovholmslundvej, Arne 
Jacobsens Vej og Kaare Klints Vej skal flyttes, da udsigten mod syd fra Kaare Klints Vej er 
ikke eksisterende med dertil stor risiko for trafikuheld. En risiko som ikke bliver mindre. Et 
forslag til ny placering kunne være ved pumpestationen ved åen. Se vedlagte to billeder.  
  
(4)Vi vil også gøre opmærksom på at der p.t. mangler en cykelsti på den vestlige side af 

 
  
 
 
 
 
(1)Der er udarbejdet en 
trafikanalyse af Viatrafik, som 
vurderer at krydset Skovholmlund-
vej/Teestrupvej ved fuld udbygning 
af området kan håndtere trafikken 
til og fra området, dog med en 
ombygning af den dobbeltrettede 
cykelsti langs Teestrupvej, så de 
bløde trafikanter er bedre 
beskyttet. Trafikanalyse er vedlagt 
den politiske sagsbehandling. 
 
Det er i princippet muligt at 
anvende det i lokalplan 500-39 
udlagte vejareal øst for Hanegal til 
en ekstra vejforbindelse ind i 
området, men da trafikken begge 
steder kommer ud på Teestrupvej 
og derved kører på samme 
vejstrækning uden for 
lokalplanområdet, giver det ikke 
den store forskel i forhold til at 
fordele trafikken i byen. 
 
(2)Der er i forslag til lokalplan 500-91 
taget højde for, at der på sigt kan 
anlægges en supplerende stifor-
bindelse med tunnel under 
jernbanen og dermed direkte 
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Skovholmslundvej fra Arne Jacobsens Vej til Teestrupvej, således at alle beboerne på 
Viften1 og resten af område 500-82 kan komme op til cykelstien ved Teestrupvej sikkert. 
Skovholmslundvej må på dette stykke betragtes som trafikfarlig og den bliver ikke mindre 
farligt med udvidelserne. 
  
(5)Endvidere mangler der fortsat færdiggørelse af beplantningen på den østlige side af 
Skovholmslundvej ind mod grundene på Kaare klints Vej. 
 
 

 Teknikkasser ved kryds 
 

 Mulig ny placering 

adgang til stinettet øst for 
jernbanen. Hvis der ønskes en 
supplerende vejforbindelse øst for 
Hanegal med forbindelse til 
Teestrupvej, vil det betyde at stien 
skal krydse denne. 
 
(3)Det er et krav i lokalplanforslaget 
at teknik skabene flyttes til den 
nævnte placering i forbindelse 
med udvidelse af Skovholmslund-
vej. 
 
(4)Det er en aftale i forbindelse 
med vedtagelse af lokalplanen, at 
der indgås en udbygningsaftale 
med grundejer om etablering af 
cykelstier langs Skovholmslundvej 
og en udvidelse af Skovholmslund-
vej i takt med at der tilkobles 
boligvej. 
 
(5)Det er et krav i lokalplanen at 
der etableres beplantning i form af 
træer og buske langs Skovholms-
lundvej de steder hvor de grønne 
områder støder direkte op til vejen. 
For netop dette areal ind mod 
Kaare Klints Vej, er der dog nogle 
begrænsninger i forhold til 
eksisterende ledninger i jorden og 
oversigtsforhold der skal sikres, 
hvilket betyder at der ikke kan 
etableres en meget tæt 
beplantning på hele arealet. 
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Dato 13.05.2020 
 
Jesper Schade  
Kaare Klints Vej 33 
4690 Haslev 
 

 

 

Forslag til alternativ er vedlagt på de følgende sider. 

 
De vedlagte forslag til placering af 
ny boligbebyggelse i Haslev er 
videregivet til arbejdsgruppen for 
Kommuneplan 2021, hvor nye 
boligudlæg indgår som et tema. 
 
Der er udarbejdet et trafiknotat fra 
Viatrafik, som vurderer at krydset 
Skovholmlundvej/Teestrupvej kan 
håndtere trafikken til og fra 
området, dog med en ombygning 
af den dobbeltrettede cykelsti 
langs Teestrupvej, så de bløde 
trafikanter er bedre beskyttet. Der 
indgår derfor ikke supplerende 
boligveje til området i 
lokalplanforslag 500-91. 
 
Det vil være muligt at bygge 1½ 
etage boliger i de delområder der 
udlægges til åben/lav bebyggelse, 
og i op til 2 etager i de delområder 
der udlægges til tæt/lav 
bebyggelse. Der vil være mulighed 
for den enkelte grundejer til selv at 
vælge energirigtige tiltag jf. hvad 
der er muligt i forhold til lokalplan 
og bygningsreglementet. 
 

 



Forslag og kommentarer til nye udstykninger i Haslev



Option 1 rød markering, Skovholmslund.

Forslag: To veje til de bagved liggende 

parceller

Lavt byggeri med fokus på miljø, evt

flade tage med bevoksning, samlet 

regnvand bassin der kan bruges til have 

vanding, tilskud fra kommunen til 

solceller og andre løsninger så som 

regnvand til toilet skyl m.m.

+ i det grønne

- Langt til skole og institutioner

- Lang centrum

- Langt til jernbane

- Trafik og ringe infrastruktur (kryds 

allerede en udfordring)

- Bygherre får tilsyneladende ikke 

gjort ting færdige.



Option 2 Blå markering, Troelstrupsvej

Forslag: Lavt byggeri med fokus på 

miljø, evt. flade tage med bevoksning, 

samlet regnvand bassin der kan bruges 

til have vanding, tilskud fra kommunen 

til solceller og andre løsninger så som 

regnvand til toilet skyl m.m.

+ tæt på skole

+ god infrastruktur

+ tæt på institutioner

+ nemt til omfarts- og motorvej



Option 2 Blå markering, Troelstrupsvej

Forslag: Lavt byggeri med fokus på 

miljø, evt. flade tage med bevoksning, 

samlet regnvandbassin der kan bruges 

til havevanding, tilskud fra kommunen 

til solceller og andre løsninger så som 

regnvand til toilet skyl m.m.

+ tæt på skole

+ god infrastruktur

+ tæt på institutioner

+ nemt til omfarts- og motorvej

+ tæt på centrum



Haslev er byen I det grønne og skal
derfor have mere fokus på grønt og
bæredygtigt byggeri. Hvis vi skal lokke
folk nordfra til vores Kommune er der 
andre altnativer så som Tureby og lign.

Det er vigtigt, at lægge vægt på, at det 
er:

+ tæt på skole

+ god infrastruktur

+ tæt på institutioner

+ nemt til omfarts og motorvej

+ tæt på centrum og indkøbsmuligheder


