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Overblik over høringssvar, indsendt i forbindelse med idefasen inden udarbejdelse af Masterplan for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev 
 
Der er gennemført en idefase i perioden fra den 14. april til den 12. maj 2021 inden udarbejdelse af en masterplan for en østlig omfartsvej og 
boligudbygning i Haslev. Der er indkommet 23 høringssvar – herunder høringssvar fra Miljøstyrelsen og fra Danmarks Naturfredningsforening. Efter 
høringsperiodens udløb er der modtaget én artikel som har været bragt i Haslev-Faxe Posten. 
 
Høringssvarene har følgende fokusområder: 

1. At der ikke skal være en østlig omfartsvej og boligudbygning 
2. Byrådet skal arbejde for nordvendte ramper ved Ulse 
3. Byrådet skal løse de trafikale problemer på Bråbyvej og Køgevej i stedet 
4. Flaskehalsproblemerne ved Privatskolen foreslås løst på anden vis – fx lysregulering eller en adgangsvej fra Ny Ulsevej 
5. Arealerne øst for Haslev er et bevaringsværdigt landskab og et rekreativt åndehul for byens borgere 
6. ”Snaven” er en biologisk oase for flora og fauna – stort som småt 
7. Forslag om ny ”vild” bypark øst for omfartsvejen og syd for Moltkesvej 
8. Forslag til alternative linjeføringer – fx forlængelse af Gisselfeldvej eller at flytte omfartsvejens tilslutning til Ny Ulsevej mod øst 
9. Andre trafikprojekter i byen er vigtigere end omfartsvejen, fx en underføring under jernbanen 
10. Byudvikling mellem den eksisterende vej og byen vil flytte støjproblematikken til det nye boligområde 
11. Bekymring for tab af udsigt og ejendomsværdi, etagebyggeri, støj mv. 
12. Tænk større – byudvikling af et større areal nord og syd for Køgevej 
13. Forslag om at forlænge Troelstrupvej til Ny Ulsevej og videre til nordvendte ramper ved Ulse 

 
Kommentarer til høringssvar 
Høringssvarene i denne hvidbog blev forelagt for Økonomiudvalget, på mødet den 16. juni 2021, uden administrationens kommentarer.  
I denne hvidbog er høringssvarene blevet kommenteret af Center for Plan & Miljø. Høringssvarene er opstillet og gengivet på samme måde som i 
hvidbogen fra juni mødet, enkelte steder er høringssvarene dog blevet opsat med punktegn, så det er lettere at sammenholde høringssvarene med 
kommentarerne fra Center for Plan & Miljø.  
 
En række af de fremsendte forslag omhandler samme emner. Center for Plan & Miljø har derfor valgt at besvare en række centrale problemstillinger 
samlet og blot henvise her til i skemaet. Det drejer sig om følgende emner: 

 Omfartsvejens placering, udformning mv.  
 Rundkørsler eller signalregulerede kryds 
 Boligudbygning øst for omfartsvejen 
 Bevaringsværdigt landskab 
 Naturundersøgelser 
 Boligtyper og etageantal i nyt boligområde 
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 Ny adgangsvej fra Ny Ulsevej til Haslev Privatskole 
 Ramper ved Ulse 
 Trafikstøj og støjvolde 

 
Omfartsvejens placering, udformning mv.  
Som udgangspunkt er de eksisterende veje på tværs af byen, de hurtigste ruter mod ramperne ved Høsten og omvendt. Hensigten med den nye 
omfartsvej er, at den skal aflaste bymidten og Bråbyvej for trafik – særligt tung trafik. Det er derfor vigtigt, at den nye omfartsvej udformes og placeres, 
så den bliver et attraktivt alternativt rutevalg. Omfartsvejen bør derfor være facadeløs, placeres relativt tæt på den eksisterende by og udformes så 
vejen har lige forløb uden for mange sving. Endelig bør de nye kryds indrettes som prioriterede lyskryds og med svingbaner mv. så trafikken på 
omfartsvejen afvikles så hurtigt og smidigt som muligt. 
 
Rundkørsler eller signalregulerede kryds 
Rundkørsler afvikler trafikken mest smidigt ved lav og moderat trafikbelastning, men er ringere end signalregulerede kryds ved intensiv trafik, hvor 
rundkørslen kan medføre lange kødannelser. Det hænger sammen med, at man med signaler både kan samordne kryds og i det enkelte kryds kan 
prioritere særlige retninger eller trafikantgrupper. I rundkørsler med en udtalt hovedstrøm kan man opleve, at trafikken fra efterfølgende vejgrene 
forsinkes meget, fordi der kun kan køres ind i rundkørslen, når der er huller i trafikken. Man skal være varsom med at etablere rundkørsler steder hvor 
der ventes en stigning i trafikken. Et signalreguleret kryds giver ligeledes den bedste trafiksikkerhed for de bløde trafikanter. 
 
Boligudbygning øst for omfartsvejen 
Opgaven fra byrådet har været at undersøge mulighederne for en østlig omfartsvej i passende afstand fra eksisterende byområder. Udgangspunktet 
for arbejdet har været Byrådets forslag B (fra budget forhandlingerne), med en linjeføring øst om mosen på marken mellem Moltkesvej og Køgevej. 
Derved skabes et område mellem vejen og den eksisterende by, som er svært at udnytte jordbrugsmæssigt og som fremover ikke vil være, at 
betragte som bevaringsværdigt landskab.  
I Masterplanen er der lagt op til at dette område kan udnyttes til boligudbygning og at omfartsvejen fremover skal være byens afslutning mod det 
åbne-land og det bevaringsværdige landskab. Der er derfor ikke lagt op til, at der kan ske boligudvikling øst for omfartsvejen. 
Det er de respektive lodsejere som ejer arealerne mellem omfartsvejen og byen; og som vil kunne vælge at byudvikle disse. 
 
Bevaringsværdigt landskab 
Landskabet øst for bygrænsen indgår i det særligt bevaringsværdige landskab ”Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab” i 
Kommuneplanen. Udpegningen strækker sig fra Freerslev til Skovtårnet og fra bygrænsen til Sydmotorvejen. Landskabet er karakteriseret som et 
storbakket dødis- og herregårdslandskab. Det er et oplevelsesrigt landskab med herregårdslandskabets store marker og markante skovbryn og flere 
større søer. Udgangspunktet her er, at landskabet skal beskyttes og vedligeholdes så de karakteristiske landskabstræk kan fornemmes. Center for Plan 
& Miljø vil gå i dialog med Miljøstyrelsen om kommunens planer for området når byrådet har godkendt Masterplanen og besluttet at planarbejdet 
igangsættes. 
 
Naturundersøgelser 
Der er gennemført naturregistreringer i udvalgte områder med potentiel natur og §3 beskyttet natur inden for Masterplanens område. Resultatet af 
disse undersøgelser fremgår af et notat, der er vedlagt som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden den 15. september 2021. 
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Herudover gennemføres en undersøgelse af flagermus, der følger anbefalingerne fra Vejdirektoratet for undersøgelser i forbindelse med vejprojekter. 
Flagermusundersøgelsen ventes afsluttet medio september 2021, med efterfølgende afrapportering. 
Begge undersøgelser er et forarbejde til det videre arbejde med miljøvurdering af de kommende planer og miljøkonsekvenvurdering (VVM) af 
vejprojektet. Miljøvurderingerne skal bl.a. belyse planernes og projektets indvirkning på beskyttede arter og naturtyper. 
 
Boligtyper og etageantal i nyt boligområde 
Siden BR08 har udgangspunktet været, at ny bebyggelse må opføres i op til 2 etager med mindre andet er fastsat i en lokalplan eller servitut.  
Det nye boligområde støder op til et traditionelt boligområde med boliger i op til 1½ etage.  
En række af høringssvarene indeholder bekymringer vedrørende etage byggeri samt forslag om at de nye boliger bør være i 1- 1 ½ etage.  
På den baggrund lægger Mastplanen op til, at boligbebyggelsen i de nye boligområder som udgangspunkt ikke bør overstige 1½ etage. På 
arealerne ud for Bregnevang er der dog et markant terrænfald. Her vil det give mening at tillade byggeri i op til to etager, under forudsætning af at 
den nederste etage bygges ind i terrænet. Dette vil samtidig mindske behovet for terrænregulering. 
Erfaringerne fra de seneste års boligbyggeri, blandt andet i Troelstrup området, viser dog, at der i disse år alt overvejende bliver bygget i 1 etage. 
 
Ny adgangsvej fra Ny Ulsevej til Haslev Privatskole 
Det ikke er muligt at lave en ny adgangsvej ind til Haslev Privatskole fra Ny Ulsevej. De trafikale udfordringer i forhold til trafikafviklingen er begrænset til 
5 – 10 minutter omkring kl. 08:00 i forbindelse med skolens ringetid. Resten af dagen er der ingen udfordringer og trafikken til og fra boligområderne 
omkring Jens Chr. Skous Vej kan afvikles uden nævneværdige forsinkelser. 
For at løse kapacitetsudfordringerne i morgenspidstimen etableres der nu signalanlæg i krydset ved Bråbyvej/Jens Chr. Skous Vej. 
 
Ramper ved Ulse 
Byrådsflertallet arbejder både for en østlig omfartsvej ved Haslev og for nordvendte ramper ved Ulse. I forbindelse med budget 2021-2024 har byrådet 
afsat 20 mio. kr. til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen ved Ulse. Beslutningen om anlæg af motorvejsramper kan dog alene træffes 
af staten, herunder Vejdirektoratet, da der er tale om en statsvej.  
Der er ikke lavet et konkret projekt i forhold til nordvendte ramper ved Ulse og vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sige præcist hvordan 
rampetilslutningen kan udføres.  
Faxe Kommune er i dialog med Vejdirektoratet om nordvendte ramper ved Ulse. På mødet den 19. august 2021 vedtog Teknik & Miljøudvalget en 
procesplan for videre arbejde og samarbejde med Vejdirektoratet. I den forbindelse har udvalget blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes et 
skitseforslag indeholdende en udførlig projektbeskrivelse med tilhørende skitsetegninger. 
 
Trafikstøj og støjvolde 
Oplægget i masterplanen er, at vejen anlægges i god afstand fra nye og eksisterende boliger og at vejen skal ligge lavt i terrænet på lange stræk. 
Dermed bliver behovet for støjreducerende tiltag som fx støjvolde beskedent. Som det fremgår af støjkortet, på side 14 i Masterplanen, er det således 
muligt at etablere et boligområde mellem den eksisterende by og omfartsvejen som ikke vil være belastet af trafikstøj. En kommende lokalplan for 
boliger vil fastsætte bestemmelser om afværgeforanstaltninger i forhold til støj.  
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Høringssvar 
 

 

Modtaget den: 08.04-2021 
Indsendt af: Dorthe Rasmussen, Moltkesvej 68, 4690 Haslev 

 

 
Hvis omtalte vej bliver en realitet, og kommer til at løbe gennem min mark / ejendom 
på Moltkesvej 68, vil vi på ingen måde længere kunne bruge noget jorden. Vi bruger 
marken til hestehold mm, hvilket en stor vej igennem det hele vil ødelægge. 

Derfor ønsker jeg at udstykke al jorden tilhørende ejendommen på Moltkesvej 68. 

Dette har jeg allerede tidligere ansøgt om, jeg ønsker blot at bekræfte dette endnu 
engang. 

 
Se fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 

Se også svar på høringssvar af 15.05-2021 vedr. samme 
ejendom. 

Modtaget den: 15.04-2021 
Indsendt af: Miljøstyrelsen, Plantilsyn 

 

 
Miljøstyrelsen har modtaget overnævnte debatoplæg. Det fremgår, at dele af 
planområdet er udlagt som: bevaringsværdigt landskab, og natura 2000-område. 

Husk, et kommende kommuneplantillæg skal indeholde en vurdering af, om planen 
kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. 

Oplægget kan således potentielt være i konflikt med de nationale interesser, jf. 
”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018”.  

Miljøstyrelsen forventer, at disse forhold bliver behandlet i kommunens videre 
planproces og har dermed ikke yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt. 

 
Se fællessvar (side 2-3): 
- Bevaringsværdigt landskab 

Modtaget den: 15.04-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev  

 

(uddrag af mail af 15.04-2021) 

Vi gør opmærksom på, at det i udkast til kommuneplan, udarbejdede vejreservations 
område igen ikke stemmer overens med de 3 forslag (A,B og C) 

Ved telefonsamtale blev oplyst, at grunden til at bredden af vejreservation var 
udvidet i oplæg til kommuneplan alene skyldes Viatrafiks anbefalede linjeføringer, som 
fremgår af udarbejdet analyse og vi blev oplyst at Faxe kommune følger Viatrafiks 
anvisninger. 

 
Vejreservationen i forslag til Kommuneplan 21 tager 
udgangspunkt i de linjeføringer der indgår i Via Trafiks notat 
af 27/1-2021 om løsningsforslag for en Ny Østlig omfartsvej. 

Linjeføringerne i notatet er tegnet ud fra hensyn som 
vejgeometri, trafiksikkerhed med henblik på, at sikre det 
bedste trafik flow mv. Linjeføringerne tager ikke højde for 
jordbundsforhold, habitatarter mv.  
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Det er med stor undren at traceet i oplæg til kommuneplan nu ligger opad vores 
ejendom, da dette ikke fremgår af Viatrafiks analyse som påstået. 

Dette bedes rykket tilbage i oplæg til kommuneplan så reservationen følger viatrafiks 
analyse i kanten af vores skov. 

Ovennævnte forhold fremgår allerede i Viatrafiks analyse side 2 

I arbejdet med at fastlægge vejreservationen i forslag til 
Kommuneplan 21 er det valgt at udlægge et rigeligt stort 
areal. Dette sikrer bl.a. plads til skråningsanlæg samt giver 
mulighed for, at justere den endelige linjeføringer under 
hensyn de input der er kommet i forbindelse med dialogen 
med lodsejerne, idefasen, natur- og miljøundersøgelser osv. 

Det ventes, at vejreservationen reduceres væsentligt, når 
byrådet har besluttet, hvilken linjeføring der skal danne 
grundlag for det videre arbejde med omfartsvejen. 
Reduktionen af vejreservationen vil ske ved et tillæg til 
kommuneplan 21. 

Modtaget den: 18.04-2021 
Indsendt af: Jørgen Walther, Floraparken 93, 4690 Haslev 

 

 
Hermed et forslag til østlig omfartsvej og boligudbygning. 

1) Ved at placere en ringvej lidt længere ud mod Bregentved bliver der plads til min. 
50-60 nye grunde. 

2) Rundkørsel placeres tre steder og ringvejen sænkes min. 2-3 meter i terræn samtidig 
med at der laves støjvold på 2-3 meter i højden på begge sider af vejen.  

Bregentvedvejen føres hen over ringvejen med en bro eller lignende. Gangsti og 
cykelsti på siden af Bregentvedvejen føres også over Ringvejen. 

3) Ved at placere Ringvejen her vil der blive god plads til at lave støjvolde uden 
problemer. 

Jeg ved godt at der er meget trafik på Bråbyvej, som ikke er så godt og at det er lige 
meget hvilken anden løsning der kommer, så vil det være til gene for nogen.  

Ved at planlægge en udvidelse af Gisselfeldsvej vil det være til gene for mange og 
der er ikke rigtig plads til at lave ordentlige støjvolde. 

4) En nordgående tilkørsel på motorvejen ved Ulse må også have en stor prioritet, da 
det vil afhjælpe en del på trafikken. 

Så slipper Freerslev også for en stor del af trafikken. 

 

Ad 1) Masterplanen viser, at det vil være muligt at udvikle 
området med ca. 43 boliger hvis området alene udbygges 
med åben-lav boliger og ca. 104 boliger hvis området 
udbygges med tæt-lav boliger 

Ad 2) Arealerne øst for Haslev by er udpeget som bevarings-
værdigt landskab. Her er det vigtigt, at indarbejde omfarts-
vejen mest muligt i landskabet, blandt andet ved at 
anlægge vejen i udgravning, hvor det er muligt og etablere 
stiforbindelser under vejen.  

Hvis Bregentvedvej/Moltkesvej skal føres over omfartsvejen, 
skal der anlægges en høj og bred vejbro, hvilket vurderes at 
ville skæmme landskabet væsentligt. 

Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
- Rundkørsler eller signalregulerede kryds 

Ad 3) På budget 2021 har byrådet afsat 50 mio. kr. til en 
østlig omfartsvej i passende afstand fra eksisterende 
byområder. Udgangspunktet for arbejdet med 
Masterplanen har været Byrådets forslag B (fra budget 
forhandlingerne).  
Tankerne om en forlængelse af Gisselfeldvej har således ikke 
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En kombination af begge løsninger må være optimal, ved at man fordeler trafikken 
på to steder. 

Jeg uddyber gerne mine tanker, hvis det ønskes. 

 

 
 

 

indgået i arbejdet med Masterplanen. 

Se fællessvar (se side 2-3): 
- Trafikstøj og støjvolde 

Ad 4) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Ramper ved Ulse 
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Modtaget den: 20.04-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev 

 

 
Vi skal stilles på ligefod med øvrige lodsejere, hvorfor, såfremt Habitater mv ikke kan 
stoppe projektet, vil bede om at få tilladelse til at udstykke hele matrikel 29a. 

Samtidig skal der gøres opmærksom på, at skovlinjen skal være den samme på alle 
matrikler, dermed kan vores matrikel udstykkes fuldt ud. 

(eks. hvis skovlinje hos Bregentveds jord er 50m fra skoven, skal den også være 50 m fra 
skovkant i forhold matrikel 29a) 

I denne forbindelse ønsker vi såfremt Habitater ikke stopper projektet, at foreslå vejen 
liggende langs skoven så tæt på skoven som muligt på Bregentvejs jord (fra syd til 
nord). 

Der kan sagtens laves en trafiksikker vej ad denne rute og dermed tilgodese alle 
implicerede lodsejere. Dermed bliver udvidelse af Haslev større og fuldendt imod øst. 

 

 
Alle lodsejere i området vil naturligvis blive behandlet ens ud 
fra samme kriterier.  

I denne sag er der to væsentlige kriterier der skal tages i 
betragtning:  

- at omfartsvej skal aflaste bymidten mest muligt. 

- at der ikke bør ske byudvikling øst for omfartsvejen.  

I kan læse mere om de to kriterier under fællessvar (se side 
2-3): 
- Omfartsvejens placering, udformning mv.  
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 
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Modtaget den: 02.05-2021 
Indsendt af: Connie Kisselhegn, Stubberup, Faxe 

 

 
Nyt boligområde, vil det ikke være oplagt at tænke seniorbofællesskab ind, altså 
boliger for mennesker, som er forbi arbejdslivet, men stadig aktive, og med behov for 
fællesskab og aktiviteter sammen med ligesindede. Den type boliger er voldsomt 
efterspurgt, hvis de er til at betale altså, men der er ingen i vores område. Det må vi 
have ??  

 
Der kan ikke fastsættes bestemmelser i lokalplaner om 
ejerforhold (ejer-, leje- eller andelsbolig), ligeledes kan 
lokalplanerne ikke indeholde bestemmelser om, at boliger 
skal målrettes mod bestemte grupper. 

Som udgangspunkt er det, de berørte lodsejere der ejer 
arealerne omkring den kommende omfartsvej og som 
eventuelt får mulighed for at byudvikle egne arealer. 
Lodsejerne kan vælge, at sælge til bestemte grupper hvis 
de ønsker dette. 

Ideen om seniorbofællesskaber viderebringes til lodsejerne. 
 

Modtaget den: 05.05-2021 
Indsendt af: Erwin Thorius 

 

 
Tak for et godt høringsmøde d.04052021. Jeg har dog et par spørgsmål. 

1) Kan Faxe kommune be eller afkræfte at det IKKE er muligt at lave anden indkørsel til 
Privatskolen på Jens Chr. Skovs Vej så til/fra kørsel kun er muligt fra Bråbyvej, dette så 
der ikke bruges mere tid på at diskutere dette emne. 

2) Broen over motorvejen i Ulse er ikke bygget til svingbaner mod nord og syd (bredde 
på broen) , så det vil med denne bro der har 2 kørebaner ikke være muligt ”bare” at 
lave til fra kørsel mod nord. Ved trafik på broen står alt stille når der fra Vordingborgvej 
er bilist der skal mod syd venter, der er IKKE plads til at køre højre om mod Haslev. Der 
skal derfor ændres på Ulsevej mod øst og vest. 

3) Kongstedvej i Rønnede er blevet nyasfalteret og har fået mange bump, findes der 
en trafik, støj og hastigheds tælling der evt. kan bruges for at sænke hastighed og støj 
på Bråbyvej og Køgevej ? så beboerne der kan få et bedre sted at bo? 

4) Ved Plejehjemmet på Bråbyvej /Tycho Brahesvej bør der laves et fodgængerfelt 
idet mange skole elever går over der og bagom til privatskolen. 

 
Ad 1) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Ny adgangsvej fra Ny Ulsevej til Haslev Privatskole 

Ad 2) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Ramper ved Ulse 
 

Ad 3) Det antages at der er tale om Dyssevej. Dyssevej kan 
ikke sammenlignes med Køgevej/Bråbyvej. På Dyssevej er 
der således en ÅDT1 på ca. 2200 køretøjer og lastbiler udgør 
kun ca. 120 køretøjer. På Bråbyvej og Køgevej er trafikbelast-
ningen dobbelt så stor og antallet af lastbiler udgør knap 
500 køretøjer.  

Vi har tidligere prøvet med en bumpløsning på Køgevej ved 
fodgængerkrydsningen ved Pilevang. Bumpet gav imidlertid 
anledning til store gener for beboere i nærmiljøet og 
bumpet måtte fjernes igen og erstattes af et signalanlæg. 

 
1 Ved årsdøgntrafikken (ÅDT) forstås trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. 
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Trafikbelastningen, og særskilt den tunge trafikbelastning, 
vurderes at være for stor til bumpløsninger på disse 
strækninger. 

Ad 4) Vi kan oplyse, at der i Trafikhandlingsplan 2021 - 2024 
er prioriteret en ny krydsningshelle på Bråbyvej ved 
Ærtebjergparken. Et fodgængerfelt kan ikke anbefales det 
pågældende sted, da det giver en falsk tryghed. Fodgæng-
erfelter bør alene anvendes i forbindelse med vejkryds, hvor 
bilerne har vigepligt og/eller i forbindelse med signalanlæg. 
Trafikhandlingsplanen kan findes på kommunens 
hjemmeside som følger: 
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-
veje/trafiksikkerhed 

Modtaget den: 05.05-2021 
Indsendt af: Anette og René, Bregnevang 35, 4690 Haslev 

 

 
Tak for et godt virtuelt borgermøde, som fungerede fint med styring af Carsten Riis. 

Vi bor på Bregnevang og er naturligt nok ikke glad for en omfartsvej som skitseret i 
masterplanen. 

1) Vi håber stadig på, at de nordvendte ramper kan komme i spil. 

2) Det var interessant at lytte til indspil fra borgere om at ”tænde det lange lys”, at 
være mere visionær om kommunens bolig- og trafikudvikling, som også medtager de 
udfordringer som der er i Haslev med jernbaneoverskæringen. 

Vi må anerkende, at der skal gøres noget ved trafiksikkerheden på Bråbyvej og særligt 
den tunge trafik igennem byen i det hele taget. 

I forhold til den oprindelige skitse med østlig omfartsvej løbende tæt op ad vores 
bebyggelse, så er den nye masterplan umiddelbart mere spiselig med en placering 
længere ude på marken, lige indtil vi hører om mulighed for boligbebyggelsen. 

Absolut ikke ønskeligt med en bebyggelse, som vi ser på Teestrupvej, overfor den 
gamle Lysholm Skole. 

3) Der må vi foretrække lave etplans parcelhuse, så vi måske kunne fastholde en 

 

Ad 1) Se fællessvar (se side 2-3): 
-Ramper ved Ulse. 

 

Ad 2) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Omfartsvejens placering, udformning mv.  
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 
 

Ad 3) Se fællessvar fællessvar (se side 2-3): 
- Boligtyper og etageantal i nyt boligområde 

 

Ad 4) Se fællessvar fællessvar (se side 2-3): 
- Trafikstøj og støjvolde 

https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafiksikkerhed
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/trafik-veje/trafiksikkerhed
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smule af herlighedsværdien og med stisystemer til skoven. 

4) Endelig er STØJ også et vigtigt emne, at få den begrænset så meget som muligt. 

Det tyder på, at kommunen vil opleve en udvikling med flere tilflyttere i de kommende 
år. På samme måde som vi oplevede det i starten af 00´erne, hvor boligpriserne sidst 
gik amok. 

Mange vil søge ud fra de større byer igen, dels på grund af lavere boligpriser, dels 
med en grønnere natur. 

Måske vi kan passe bedre på både borgere og naturen, også fremover, så det ikke 
kun skal gå op i habitatarter, padder og flagermus. 

Modtaget den: 06.05-2021 
Indsendt af: Lasse & Lene, Bregnevang 12, 4690 Haslev 

 

 
Vi er tilflyttere fra København, der netop (d. 1. Maj) har købt og bosat os på 
Bregnevang nr. 12, der ligger i forreste række til den muligt kommende udstykning 
samt ringvej.  

Der er mange forhold ved vejen samt den potentielle byudvikling, som bekymrer os. 
På opfordring fra det nyligt afholdte borgermøde, vil vi herunder give vores besyv i 
punkform.  

For god orden skyld, skal det nævnes, at vi anerkender behovet for en løsning, der 
tilgodeser de trafikale udfordringer, der ligger til grund for ønsket om en ringvej.  

Derfor mener vi også, at der skal satses hårdere på etablering af nordvente 
motorvejsramper ved Ulse! 

Vores bekymringer såfremt vejen og byudviklingen bliver en realitet:  

1) At vejen placeres for tæt på eksisterede bebyggelse, og dermed vil medføre 
støjgener for beboere og det meget rige dyreliv, der befinder sig området.  

2) Såfremt der etableres støjværn, er det vores håb, at dette bliver et levende hegn, 
(støjvold), eksempelvis af overskydende jord. Mest optimalt en vej der er 
nedgravet i terrænet, for at bevare udsigten over landskabet.  

3) Udsigten til etagebyggeri  

 
Ad 1 og 2) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Trafikstøj og støjvolde 

Ad 3 og 4) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Boligtyper og etageantal i nyt boligområde 
 
Ad 5) Syd for Moltkesvej vil det eksisterende vejudlæg til 
Gisselfeldvej sikre en afstand på minimum 12 m mellem det 
eksisterende og nye boligområde. 

Nord for Moltkesvej, langs Bregnevang, vil det udmatrikule-
rede fællesareal sikre en afstand på minimum 20 m mellem 
det eksisterende og nye boligområde. Fællesarealet er sikret 
ved lokalplan 500-1og der er ingen planer om at ændre 
dette.  

Ad 6) Som det fremgår af Masterplanen side 14 vil vandet 
naturligt samle sig i lavningen vest for mosen på marken 
mellem Bregnevang og Bregnemade Skov. Masterplanen 
lægger derfor op til at dette areal skal friholdes for byggeri. 

Ad 7) Behovet for større p-arealer vil afhænge af hvilke 
boligtyper der planlægges for i den/de kommende 
lokalplaner. Hvis der alene planlægges for parcel eller 
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4) Byggeri der ikke er bygget ind i terræn, således det kuperede herregårdslandskab 
bevares.  

5) Bebyggelse for tæt på eksisterende byggeri  

6) Bebyggelse for tæt på søer, vandhuller og beplantning 

7) Store parkeringsarealer  

8) en adgangsvej for beboere til ny bebyggelse, der grænser op til 
Bregnevang/Pilevang areal. En sådan adgangsvej bør placeres tæt på ringvejen 
for at minimere støjgener og bevare grønne arealer.  

9) Såfremt projektet realiseres, håber vi, at borgerne, herunder særligt beboere af 
Bregnevang/pilevang, der er direkte berørt, tages med på råd ift. udvikling af 
området.  

Bevar for guds skyld områdets helt unikke kvaliteter.  

- Kvaliteter, der var med til at vi som en ressourcestærk familie valgte at bosætte os i 
Bregnevang / Haslev. Netop områdets ro samt ubesværede adgang til dyreliv og 
enormt smuk natur. Dette er Haslevs bedste trækplaster ift. at tiltrække øvrige såkaldte 
“ressourcestærke” familier til byen og kommunen.  

Det kan ikke understreges nok, at vi føler, det vil være et stort tab for hele byen, hvis 
området ikke bevares som det er.  

Håber på god dialog og forståelse. 

dobbelthuse vil der ikke blive udlagt større p-pladser. 
Hvorimod der typisk udlægges fællesparkering i forbindelse 
med tæt-lav og etageboliger.  

Fællesparkering kan dog indrettes smuk og grønt, fx hvis det 
inddeles i mindre parkeringslommer med træer, 
beplantning, græsarmering mv.  

Ad 8) Trafikken på de nye boligveje vil være beskeden og 
ske ved lav hastighed. Det ventes derfor, at trafikstøjen fra 
disse ikke vil belaste de tilstødende boligområder væsentligt. 

Ad 9) Der vil være inddragelse og borgermøde i forbindelse 
med en fremtidig lokalplan proces. 

Modtaget den: 10.05-2021 
Indsendt af: John Steinmejer, Pilevang 5, 4690 Haslev 

 

 
1) Omkring de kommende boligområder, så mener jeg, at den maksimale 
bygningshøjde skal begrænses, så der maks. kan bygges med 1. sal på, da det ellers 
ikke vil harmonerer med de eksisterende tilstødende boligområder. 

2) Jeg mener, at det vil give en bedre og ikke mindst en mere sikker trafikafvikling med 
en rundkørsel ved Køgevej og den nye omfartsvej, et kryds vil på alle måder være 
dårligere. 
 

 
Ad 1) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Boligtyper og etageantal i nyt boligområde 
 

Ad 2) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Rundkørsler eller signalregulerede kryds 
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Modtaget den: 11.05-2021 
Indsendt af: Bo Tureby, Moltkesvej 70, 4690 Haslev 

 

 
Dette kan betragtes som et partsindlæg, da jeg bor på Moltkesvej 70 og dermed i 
området Snaven (mellem Ny Ulsevej, Gisselfeldvej og Moltkesvej). 

Mit budskab er dette: omfartsvejen bør ikke etableres, da det vil have uoverskuelige 
konsekvenser for de naturværdier, som masterplanen inkluderer jvf. det udsendte 
materiale. 

Planer arbejder med en gennemskæring af tre matrikler i Snaven samt ekspropriation 
af ejendommen Moltkesvej 68, og området vil dermed naturmæssigt blive destrueret. 

SNAVEN – en kort præsentation. 
Området ’Snaven’ på ca 15 ha, beliggende mellem Moltkesvej, Gisselfeldvej og Ny 
Ulsevej i Haslev er et unikt lille område i sin egenskab af bio oase omkranset af 
industrielt landbrug, parcelhuskvarterer, veje og produktionsskov. 

Ejerskabet er fordelt på 4 husstande, som alle har det til fælles, at der ikke dyrkes 
afgrøder eller gødskes eller sprøjtes på nogen måder. 

Der er tale om brakjord, hestefolde, granskov, to små søer og nyplantede områder 
med træer samt haver med varieret beplantning til gavn for biodiversiteten. 

1) Denne sammensætning gør Snaven særdeles attraktiv for dyrelivet - dels som 
yngleområde og dels som rast- og fourageringsområde for gennemtrækkende fugle. 

Godserne Bregentved og Gisselfeld har store, konventionelt dyrkede marker med 
sprøjtekrævende monokulturer på tre sider af Snaven, hvor der ikke er føde at finde for 
de trækkende fugle, og derfor virker Snaven som en magnet med sine økologiske 
brakmarker med masser af føde, når fuglene kommer forbi og trænger til en pause og 
skal tanke op med føde. 

Der er masser af insekter at fouragere på sommeren igennem, hvilket forekomsten af 
ynglende flagermus, landsvaler samt mange andre insektædende dyre- og fuglearter 
viser. 

Etableringen af et stykke omfartsvej gennem området vil have katastrofale følger for 
dyrelivet, lige meget hvilket projekt, der vælges. 

Vejen projekteres til at skulle skære tværs gennem området, og dermed vil det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1 og 2) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Bevaringsværdigt landskab 
- Naturundersøgelser 

 

Ad 3) Det projekt der er vist i masterplanen vil enten kræve 
en dispensation fra skovbyggelinjen eller en reduktion af 
samme. Miljøstyrelsen har tidligere godkendt reduktioner af 
skovbyggelinjen ned til 30 m fra fredsskov.  

I den videre planlægning vil der alene blive søgt om 
ophævelse af skovbyggelinjen for den kommende 
omfartsvej og for de arealer der ligger vest for denne. 

 

Ad 4) Der foreligger en politisk beslutning om at anlægge 
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sammenhængende udbud af fourageringsmuligheder og fred til dyrelivet være 
komplet spoleret. 

Foruden den fysiske separering af selve vejen vil støj og forurening gøre det af med 
enhver form for bio oase funktion. 

Haslevs byudvikling mod vest og syd giver god mening, da det primært er 
landbrugsjord, der bliver inddraget til boligkvarterer. 

At udvide Haslev mod øst med såvel en omfartsvej som boligkvarterer er særdeles 
problematisk. 

2) Selve oplevelsen af at bevæge sig ud af Haslev ad Moltkesvej og se landskabet 
åbne sig ud mod Bregnemade Skov og videre til Bregentved er højt skattet af utallige 
mennesker, som dagligt tager turen gående, løbende, på cykel eller i bil – ja, det er 
simpelthen en del af Haslevs dna. 

Syd for Moltkesvej ligge Snaven, og her kan folk nyde fuglelivet og den øvrige fauna, 
når de går forbi.  

3) Læg dertil, at området ligger inden for skovbyggelinjen på 300 meter, hvilket burde 
sikre, at der ikke bliver bygget i området. (Det var netop årsagen til, at vi købte vores 
ejendom for 25 år siden). 

4) Trafiktætheden på Haslevs udfaldsveje er ikke så kraftig, at det kan godtgøre dette 
projekt til 50 mill. kr. 

Der er allerede investeret kraftigt i sikkerhed og regulering af hastighed på Bråbyvej, 
og i forhold til skolebørnene i Privatskolen kunne man overveje at lave aflevering af 
disse via Ærtebjergparken eller som ved Vibeengskolen via omfartsvejen. 

Det siger sig selv, at nordvendte ramper på motorvejen ved Ulse vil tage sin del af især 
tung trafik, som ikke har ønsker om at køre ind gennem Haslev med diverse lyskryds, 
chikaner og bump, og det samme vil givetvis gælde pendlertrafikken, som vil kunne 
komme hurtigere ud til motorvejen. 

5) Snaven er netop et eksempel på en af ’de grønne kiler’, som kommunen anbefaler 
i sin egen kommuneplan. Naturen har ekstremt trange kår – også i Faxe Kommune – 
og det er på tide, at kommunen tager sit ansvar seriøst i forhold til at bevare 
eksisterende natur og ikke ofrer ’naturen, det billige skidt’ på byudviklingens alter. 

omfartsvejen fordi man ønsker at aflaste den østlige del af 
byen for tung gennemkørende trafik. 

Trafiksimuleringerne viser, at omfartsvejen vil kunne aflaste 
Bråbyvej, Køgevej og Moltkesvej. Løsningen med 
nordvendte ramper ved Ulse vil have en tilsvarende effekt, 
men vil ikke kunne aflaste Moltkesvej. 

 

Ad 5) Det fremgår af Kommuneplanen af byrådet arbejder 
for, at ”Grønne kiler fra byerne ud mod det åbne land skal 
opretholdes, så deres værdi for dyre- og plantelivet samt 
menneskers rekreation sikres.” 

Offentligheden har imidlertid ikke adgang til de rekreative 
arealer i Snaven, hvorfor området ikke kan regnes som en 
grønkile. 

Ad 6) Se fællessvar (se side 2-3): 
-Ramper ved Ulse. 
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Mange søger ud på landet fra de større byer for at nyde naturværdierne, så nytter det 
ikke noget at smadre naturen for at folk kan kommer hurtigere ud og holde i kø på 
motorvejen! 

Det er jo at save i den gren, man selv sidder på. 

6) Jeg skal hermed anbefale, at planerne om en østlig omfartsvej skrottes, og at 
energien lægges i at arbejde for etablering af nordvendte ramper ved Ulse. 

Sendt til byrådet: 12.04-2021 
Sendt som høringssvar: 11.05-2021 
Indsendt af: Linda og jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A,4690 Haslev 

 

 
Denne email stiles til borgmester og byråd. 

Kære Ole 

Vi er bosiddende på Gisselfeldvej 1A 4690 Haslev 

I forbindelse med at Byrådet den 27.2.2021 vedtog at arbejde videre med et revideret 
forslag til ovennævnte omfartsvej har vi afholdt møde, med os som mulige berørte 
lodsejere, den 25.3.2021  med jeres forvaltning, samt jeres eksterne rådgiver fra Sweco. 

På møde den 25.3.2021 udleverede vi en mappe, med vores forslag og indsigelser 
imod den nuværende foreslåede linjeføring over vores grunde på Snaven. 

samtidig blev der af os udleveret en tegning med en linjeføring, som ikke berører 
Snaven. 

Vi har d.d modtaget mail fra jeres forvaltning vedrørende en tidsplan, vi selv har måtte 
efterlyse, for møder, som omhandler vores matrikler for Snaven. 

Denne mail indeholder ikke noget af det materiale, som vi udleverede på mødet den 
25. marts 2021, som vi til din orientering også har sendt til Faxe Kommunes digitale mail 
og udbedt os at Byrådet og relevante udvalg skulle have overdraget disse 
dokumenter til det videre arbejde med jeres omfartsvej gennem Snaven. Hermed skal 
dette materiale gennemlæses af hele byrådet og taget med i betragtning, herunder 
den af os udarbejdede linjeføring, som ikke berører Snaven, men hvor Faxe Kommune 
stadigvæk kan realisere planen om boligområde, indenfor skovgrænsen, på 
Bregentveds konventionelle jord, såfremt Faxe kommune kan få dispensation fra 
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Miljøstyrelsen i forhold til skovlinien. 

1) Vi er vel enige om at vi sammen skal finde den mindst indgribende løsning til 
opfyldelse af jeres formål ??????? og dermed skade naturens flora og fauna mindst 
muligt??????? 

Af det materiale vi modtager dags dato er der intet af ovennævnte materiale fra os, 
der er medtaget som forslag. Derfor er vi nødsaget til at gå videre med dette her, hvis i 
ikke inddrager vores forslag i jeres planer. 

Under henvisning til ovenstående vil vi bede om en kvittering fra dig og byrådet på at i 
har modtaget vores materiale, tegning og mails og lader det indgå i jeres videre 
arbejde. 

2) Det er dybt frustrerende, at i sætter et projekt igang uden der er foretaget kontrol af 
biodiversitet, Habitat arter bilag IV, som forefindes på vores grund. Dette kunne i med 
lethed have hentet hos miljøstyrelsen inden i sammen med Sweco, besluttede jer for at 
arbejde videre med en destruktiv linjeføring over Snaven.  

Det er sigende at Faxe Kommune ligger på en 51. plads når det kommer til bevarelse 
af naturen i Kommunerne,. velkommen til byen i det grønne er et malplaceret motto, 
når vi som borgere gang på gang må se at "Isengard" vinder mere og mere indpas i 
Kommunen. Men det er klart når "orkerne" kommer til må naturen vige . 

Inde i går videre med projekt omfartsvejen over Snaven, skal vi igen have lavet en 
VVM undersøgelse af området . Dette betyder en total registrering af alle arter der 
findes indenfor Flora og Fauna. Dermed er det hovedrystende at ofre skatteydernes 
penge på dette, da i vil finde at vores grund er unik, med tre §3 søer og fredede arter, 
som vi ved er her. Derfor opfordrer vi jer til at tiltræde vores forslag til linjeføring,  

Vores grund er en lille unik usprøjtet perle, som vrimler med sjældne dyr og planter. 
grunden er dermed raste og yngleplads for mange fredede arter både i forhold til 
Bilag IV og naturbeskyttelsesloven. 

i 2016 blev vi kontaktet af Baltic Pipe, som også ønskede at benytte vores jord til 
kabelføring. Dette var ikke muligt efter, at vores grund blev undersøgt af biologer,som 
fandt habitatarter på grunden. Batic Pipe valgte derfor at gå udenom vores grund. 

I forbindelse med Baltic Pipe har Faxe kommune udarbejdet høringssvar, hvor du, Ole 
Vive, og byråd underskriver, at der i forbindelse med kabelføring skal tages hensyn til 

 

Ad 1 og 6) Nævnte materiale er sendt til Økonomiudvalget 
den 15. april. Økonomiudvalget er fagudvalg for arbejdet 
med Masterplanen. 

Materialet er ligeledes vedlagt som bilag til Økonomi-
udvalgets møde den 16. juni 2021. 

 

Ad 2) Registreringer af bilag IV arter findes sparsomt på 
forskellige databaser, men disse kan være mangelfulde, da 
det ikke er alle egnede levesteder som overvågnes, og 
overvågningen sker med flere års mellemrum.  

Faxe Kommune har igangsat undersøgelser af bilag IV arter 
og beskyttet natur (§ 3) som forberedende led i 
miljøvurdering af planer og projekt, såfremt disse skal 
udarbejdes. Miljøvurderingerne skal bl.a. belyse planernes 
og projektets indvirkning på beskyttede arter og naturtyper, 
hvilket de igangværende undersøgelser vil bidrage til.  

Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
- Naturundersøgelser 

 

Ad 3) I forbindelse med Budget 21 har byrådet besluttet, at 
afsætte midler til en omfartsvej øst om Haslev i god afstand 
fra eksisterende boligområder (Byrådets forslag B til 
linjeføring). Arbejdet med Masterplanen tager 
udgangspunkt i denne beslutning.  

 

Ad 4) Det er vanskeligt at opstille et CO2 regnskab for og 
imod omfartsvejen. En omfartsvej (og nordvendte ramper) 
kan eksempelvis betyde, at flere forældre bliver mere trygge 
ved at lade deres børn cykle i skole, til fritidstilbud mv. frem 
for at blive kørt i bil; hvilket kan bidrage til mindre CO2 
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yngle og raste områder for habitater. det gælder vel stadigvæk Ole????? 

3) Angående Gisselfeldvej, som i vil nedlægge, er dette unødigt, da denne sagtens 
kan bruges ved en lille udvidelse og dermed undgå at skulle destruere Snaven og 
dennes natur (se den udleverede tegning fra os). der kan i se et godt og konstruktivt 
forslag, som ikke blot er en lige streg på et kort udført af Faxe kommune). 

Vi har undersøgt vejbredder hos vejdirektoratet, som bekræfter at Gisselfeldvej uden 
problemer kan anvendes som en del af vejforløbet. Det er også værd at påpege at 
ca 40% af vejforløbet er eksisterende, hvorfor dette vejforløb skal bruges. 

4) Det gælder vel også for Faxe kommune, at i skal medvirke til at nedbringe CO2 
udledning med 70% inden 2030, hvilket ikke kan opnås med nedlukning af veje, 
etablering af nye veje, længere transport for borgere, som tvinges ud på en ny østlig 
omfartsvej og smadre den allerede bæredygtige natur på Snaven. 

Vi oplever at faxe Kommunes Byråd går enegang og ikke tænker på næste 
generation, biodiversitet eller borgere. det handler kun om, at sætte sit varemærke 
uanset resultatet. 

5) De møder, der omhandler vores grund, vil vi gerne inviteres fysisk til eller få en 
mødeindkaldelse via Skype eller lignende, så vi har mulighed for at deltage i møderne 
og deltage i debatten. Dette sker i andre kommuner så kan i  også godt 

6) Det vil være formålstjenligt at du og det øvrige byråd møder op på vores grund og 
med egne øjne ser, hvad i har til hensigt at ødelægge. I kan ikke på et kort fra google 
map se, hvor unikt der er på Snaven. I ser den blot oppe eller ude fra. Så vi vil kraftigt 
opfordre jer alle i byrådet til at kontakte os for en tur rundt på vores grund, da ingen 
fra Byrådet har været her i vores tid. 

Normalt har vi oplevet at vores henvendelser til dig blot sendes til jeres forvaltning. 
Men denne mail er til dig og byrådet, som bl.a er afgørende for om Snaven skal 
ødelægges eller bevares.  

Vi imødeser dit svar, med din stillingtagen til vores mail og ser frem til jeres besøg. 

udledning. 

 

Ad 5) Der er ikke mulighed for offentlig deltagelse ved 
udvalgsmøder. 
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Modtaget den: 11.05-2021 
Indsendt af: DN-Faxe, v/ Palle Ystrøm, Villavej 23,4690 Haslev 

 

 
Vi har i DN Faxe fået flere henvendelser fra borgere, der bor i planområdet, men også 
fra Bregnevang-kvarteret. De er alle bekymrede over den kommende planlægning 
og de mulige indgreb i den eksisterende natur, støj- og udsigtsforhold mv, denne kan 
medføre. 

1) Vi har været et par bestyrelsesmedlemmer inviteret derud til besigtigelse – og er 
faktisk blevet overraskede over, hvor fin biodiversitet, der findes her. Det er blevet 
nævnt, at der formentlig endda er bilag IV-arter som springfrø og stor 
vandsalamander her ved et par §3-søer i området. 

2) Som vi forstår kommunens planlægning for området, er den først og fremmest båret 
af ønsket om en østlig omfartsvej ml. Ny Ulsevej og Køgevej (til motorvejen), - til 
aflastning af trafikken på Bråbyvej/Københavnsvej. Men denne aflastning kan jo også 
opnås ved de 2 nordvendte ramper fra Ny Ulsevej ned til motorvejen ved Ulse, og 
dette projekt har kommunen jo også sat midler af til.  

 
Ad 1) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Naturundersøgelser 

 

Ad 2) Der er et politisk ønske om at aflaste Køgevej og 
særskilt Bråbyvej, hvor den store og tunge gennemkørende 
trafikbelastning giver anledning til gener og utryghed. Både 
omfartsvejen og de nordvendte ramper vil kunne aflaste 
Bråbyvej og Køgevej.  

 

Ad 3) Målet med omfartsvejen er, at aflaste den østlige del 
af Haslev by for gennemkørende trafik – særligt tungtrafik – 
som ikke har ærinde i byen.  
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3) Mulige nye boligområder på østsiden af Haslev kunne sagtens findes nord for 
Københavnsvej ned mod Haslev Orned. Her har Bregentved dyrket agerjord – uden 
natur af betydning. 

Vi kan således på ingen måde støtte skitsen til ”masterplanen”, men ser da positivt på, 
at adgangen fra Haslev By til Bregnemade Skov godt – ud over Moltkesvej – kunne 
forbedres med den angivne ”cykelsti/rekreative forbindelse”. 

Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 

Modtaget den: 11.05-2021 
Indsendt af: Svend-Aage Kroman, Gildringeparken 49, 4690 Haslev 

 

 
Tak for et velafviklet visuelt borgermøde den 4. maj og for et vel gennemarbejdet 
præsentationsmateriale oplagt på hjemmesiden. 

Jeg vil efterfølgende give mine kommentarer, ideer og forslag i 3 punkter: 

1. Ny østlig omfartsvej 
2. Boligområde 
3. Nordvendte ramper ved afkørsel 36 

 
 
 
1) Ny østlig omfartsvej 
Hvis Haslev ikke skal kvæles i sin egen infrastruktur, så vil det være nødvendigt at skabe 
gode betingelser for en infrastruktur, der skaber mulighed for byens fremtidige 
udvikling. Da byen på flere sider er omgivet af attraktive natur og rekreative områder 
vil der, for at sikre byens udvikling, skulle ofres nogle af disse herligheder. Hvis det ikke 
sker, vil byen på sigt miste sin tiltrækningsevne af nye borgere, og vil derfor sygne hen. 

Det fremlagte projekt for start på en østlig omfartsvej, er derfor et stærkt nødvendigt 
tiltag for, at få de mest presserende infrastrukturproblemer løst. Der er i høj grad med 
dette projekt tale om rettidig omhu og god prioritering. 

Vedr. omfartsvej 
De valgte forslag opfylder på hver sin måde det primære formål med at få ledt den 
tunge trafik uden om byen, og vil frembringe den strengt nødvendige aflastning af 
Bråbyvej og Molktesvej. 

Jeg mener, at forslag C2 i den sydlige del skal fremmes, da det bl. a. rykker vejen 
længst væk fra tæt bebyggelse og giver en mere naturlig føring af vejen, Det vil 
samtidig løse problemerne med at trafikanterne har svært ved venstresving i det 

 

 

 

 

 

 

Ad 1) Trafiksimuleringerne viser, at omfartsvejen vil kunne 
aflaste Bråbyvej, Køgevej og Moltkesvej. Løsningen med 
nordvendte ramper ved Ulse vil have en tilsvarende effekt, 
men vil ikke kunne aflaste Moltkesvej. 

I forhold til den sydlige tilslutning til Ny Ulsevej vil forslag C2, 
som er mere østlig end Forslag B, give anledning til 
omvejskørsel for trafikanter mellem det nordlige og centrale 
Haslev og Ny Ulsevej / Gisselfeldvej i syd. Forslag C2 vil derfor 
medføre øget risiko, for at flere trafikanter mellem disse 
områder vil køre igennem byen som i dagens situation. I 
forhold til linjeføringen vil det ligeledes være mest 
hensigtsmæssigt, at fastholde krydsningspunktet ved 
Gisselfeldvej, da det vil give en mere direkte linjeføring for 
den primære trafikstrøm. 

Forslag C2 og kombinationsforslaget giver samlet set den 
mindste omvejskørsel og dermed den bedste fremkomme-
lighed på den nordlige del af omfartsvejen. I forhold til 
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nuværende kryds ved Gisselfeldtvej, der ofte skaber farlige situationer. 

I den nordlige del vil en kombination af forslag C2 og B med visse modifikationer, give 
den bedste og naturligste trafikafvikling: Tilslutningen til Køgevej bør ske glidende som i 
forslag C2, og Københavnsvej føres til ny omfartsvej, så til og frakørsel til Bråbyvej sker 
via Københavnsvej fra omfartsvejen. 

Fremtidens løsninger 
Det er dog vigtigt for den fremtidige udvikling af Haslev, at politikkerne og 
planafdelingen ikke stopper med færdiggørelsen af ovennævnte østlige omfartsvej, 
da der stadig er store udfordringer med at jernbanen i fremtiden, i yderligere grad, vil 
dele byen i to. Det bliver et meget stort problem, når vi forhåbentlig meget snart får 20 
minutters drift på forbindelsen Næstved – København. Det kommer til at betyde, at 
bommene vil gå ned ca. 6 gange i timen, hvilket vil gøre overkørslen 
Ringstedvej/Tingvej nærmest uanvendelig, og væsentligt forringe mobiliteten imellem 
nord og syd i byen. Det vil kort og godt dele byen i to. 

Derfor er det vigtigt, at de tidligere planer om at føre Energivej under banen og videre 
ad Stadionsvej, for at koble sig til Østre Ringvej, bliver realiseret så hurtigt som muligt. 

Alternativt, og måske endnu bedre, at kombinere Energivej under banen med en Ydre 
Ringvej på nord/øst siden af skoven fra Ringstedvej til Køgevej/Østre Ringvej. 

I den forbindelse kunne vejføringen ad Stadionsvej til Østre Ringvej ændres til en 
udvidelse af Sofiendalsvej gennem skoven med tilslutning til Ydre Ringvej. (Det ville 
kunne sammenlignes med det fremsyn som Aarhus Kommune havde, da de i 
1930’erne besluttede sig for at anlægge Ringgaden i byen.) 

2) Boligområde 
Oprettelse af flere boligområder på området mellem omfartsvejen og de eksisterende 
boligområder vil ikke være anbefalelsesværdigt, da det trods evt. støjafskærmning og 
hastighedsbegrænsning blot vil flytte støj- og trivselsproblemerne til de nye områder 
fra de gamle (Bregnevang m.m.). 

I stedet vil jeg foreslå, at det udlægges til natur- og rekreativt område, hvilket også vil 
reducere omkostninger til natur- og miljøundersøgelse, samt foranstaltninger i den 
forbindelse. Byen kan således få endnu et område i stil med Skoleengen med plads til 
naturen, som i høj grad vil understrege, at vi er ”Byen i det Grønne”. 

3) Nordvendte ramper ved afkørsel 36 
Er endnu et projekt der bør have højeste prioritet, idet der ikke alene er tale om 

trafikafvikling og rutevalg vurderes der ikke at være forskel 
på de to løsninger. 

 

 

 

 

 

 

Ad 2) Som det fremgår af støjkortet, på side 14 i 
Masterplanen, er det muligt at etablere et boligområde 
mellem den eksisterende by og omfartsvejen som ikke vil 
være belastet af trafikstøj. 

 

Ad 3) Der blev i 2013 gennemført en trafikanalyse af en østlig 
omfartsvej ved Rønnede, som blev vurderet i sammenhæng 
med nordvendte ramper ved Ulse. Analysen viser at en østlig 
omfartsvej ved Rønnede ikke kan flytte den gennem-
kørende trafik væk fra Rønnede, fordi det eksisterende 
vejnet giver hurtigst adgang til motorvejen via 
motorvejstilslutning nr. 37 ved Ny Næstvedvej. 

Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
- Ramper ved Ulse 
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nødvendige forbedringer i infrastrukturen i Haslev, men i høj grad også i Faxe 
Kommune. 

Jeg har tidligere skrevet om nødvendigheden af, at der kommer en vej i forlængelse 
af Ny Ulsevej over hovedvej 2 og til Faxevej, på den østlige side af Rønnede, og 
benytter nu lejligheden til at gøre det igen. En vej som vil løse en lang række 
problemer med infrastrukturen og fremkommeligheden for borgerne til de 2 
servicecentre i kommunen Faxe og Haslev. 

Den vil samtidig fjerne al tung gennemkørende trafik i Rønnede, og lette adgangen 
for de tre store virksomheder i Faxe til Sydmotorvejen mod nord/syd og den nye 
Næstvedmotorvej, samt den fremtidige Kalundborgforbindelse. 

At få de nordvendte ramper til at få betydning for infrastrukturen i den største del af 
kommunen, vil være et betydeligt argument for, at få Vejdirektoratet med på en 
anlæggelse heraf. 

Tak for den tid I har brugt til at læse dette input, som jeg håber I kan bruge i det videre 
arbejde med projekterne. Så glæder jeg med til at følge det videre arbejde og 
forhåbentlig at se resultaterne af anstrengelserne. 

 

Modtaget den: 11.05-2021 
Indsendt af: Nanna og Emil Vaabengaard Labuz, Gisselfeldvej 1, 4690 Haslev 

 

 
Da vi som lodsejer bliver berørt af omfartsvejen ved enten at få vejen lagt ind på 
Vores grund eller tæt op af, har vi hermed nogle opfordringer og idéer. 

Vi synes at første prioriteten burde være ikke at skulle gøre indgreb på naturen samt at 
ødelægge lodsejeres ejendomme, dette vil ikke være i harmoni med planerne for den 
østlige omfartsvej. 

Vejen vil i dens udformning splitte Vores jord, så vi ikke længere har mulighed for hold 
af heste. Det var en af årsag til at Vi i tidernes morgen købte ejendommen og total 
istandsat den. Vi har desuden observeret flere flagremus, senest ved et skur som stod 
til nedrivning. Se vedhæftet billede. 

Vejen vil splitte/nedlægge naboens skov som er fyldt med unikt dyreliv. Dyrelivet har vi 
stor glæde af og dagligt har vi mindre flokke af råvildt i vores have. 
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Vejen vil desuden medføre at Vores anden nabo skal eksproprieres og dermed ryddes 
marker/folde hvor der her også findes et rigt dyreliv. 

Vi hæfter os især ved at der under ingen af de trafikrapporter som er foretaget, har 
dannet grundlag for at lave denne vej. Den er ikke fremhævet i den første rapport fra 
2015, derefter bestiller Faxe Kommune alligevel én rapport om muligheden for en østlig 
omfartsvej (den er derfor ikke anbefalet af rapporten, men bestilt af Faxe Kommune), 
det vil sige at grundlaget for omfartsvejen allerede fra start er forkert, da der ikke er et 
understøttet trafikaltbehov, men et tilsyneladende politisk behov for denne vej. 

Argumenterne for den østlige omfartsvej har gået på: 

 Bråbyvej har meget trafik 

o Hvis man ser bort fra tallene for den sydlige del af vejen (som 
omfartsvejen ikke påvirker), er denne vej ikke en af de mest udsatte. 
(Trafikrapport 2015) 

 Blødetrafikanter ved Privatskolen 

o Der er skolepatrulje og cykelsti, Vi er indforstået med at man altid skal 
forbedre dette, derfor er vi også tilfredse med at se der er sat penge af 
til lysregulering i krydset. 

Løsninger som vi synes kunne være relevante, og burde arbejdes videre med er 
følgende: 

a) Tag initiativet til nordvendte motorvejs ramper ved Ulse, i stedet for at sætte penge 
af og vente på vejdirektoratet. 

b) Få lavet lysregulering på Bråbyvej færdigt 

c) Sæt tidsrum for hvornår tungtrafik må køre på Bråbyvej, så de på den måde 
kommer ud på de nordvendte ramper 

d) Undersøg mulighed for indkørsel til Privatskolen fra omfartsvejen, som vi kender det 
fra Vibeengskolen. 

Eventuelt undersøg Lille Skensved, de har én stor fabrik i byen, CP Kelco, og de har 
formået at få lastbiler til at kører det længere, for at kører udenom Deres by (især efter 
de fik motorvejsramper ved Køge Nord), så dette er altså muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad a og c) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Ramper ved Ulse 

Ad b) Arbejdet med en etablering af en lysregulering af 
krydset Bråbyvej/Grøndalsvej er igangsat og ventes afsluttet 
inden udgangen af oktober. 

Ad d) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Ny adgangsvej fra Ny Ulsevej til Haslev Privatskole 
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Så Vores klare ønske nummer 1 er: ingen østlig omfartsvej. 

Hvis vejen skulle gå hen og blive en realitet, har vi nogle krav og ønsker som vi håber 
vil kunne blive taget i betragtning: 

1) Vi ønsker mulighed for udstykning. Ligesom det er kommunens plan at udstykke og 
danne nye boligområder på Vores nabos og Bregentveds jord. Disse nye matrikler 
skal i forbindelse med udstykning blive til byzone. 

2) At den linjeføring (linjeføring B) som der bliver arbejdet på, ikke skråner så meget 
over Vores Jord, men derimod tager lidt blødere sving (se vedhæftet billede) 
Dette gør vi mister mindre jord, det påvirker ikke naboen mere end den 
oprindelige linje, dette kan også medfører til hastigheden bliver holdt nede og 
begrænser muligheden for hastighedsovertrædelser. Samtidig berør linjeføringen 
ikke Vores jordvarmeslanger. 

3) At hastighedsbegrænsningen på den nye omfartsvej holdes nede på et minimum 
fx 50 km/t. 

4) At der bliver mulighed for at erstatte den mistet jord, med anden jord der støder 
op til Vores matrikel. Så ejendommen ikke mister dens funktion, og vi stadig har 
mulighed for heste/dyrehold. 

5) At eventuelt nye boliger/boligområder, bliver 1 plans, og ikke udlejningsejendom 

6) Gisselfeldvej bliver lukket ved Ny Ulsevej og derved gjort blind. 

7) At den nye omfartsvej stadig gør det muligt at bruge stisystemet ved Floraparken 
ved krydset af Ny Ulsevej og Gisselfeldvej. 

8) Naboskoven bevares 

Vi gør opmærksom på vi har jordvarmeslanger på den linje som kommunen arbejder 
med (linjeføring B) 

 

 

Ad 1 og 4) Som det fremgår af punkt 1 og 4 ønsker I både 
mulighed for heste/dyrehold samt mulighed for at kunne 
udstykke til byudvikling. 

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens §6 nr. 7 bør 
afstanden mellem boliger og husdyranlæg være minimum 
30 m.  

Herudover vil dele af jeres areal være belastet af støj fra den 
kommende omfartsvej (se støjkort side 14 i Masterplanen). 

Alt i alt kan blive vanskelligt, at sikre plads til både dyrehold 
og byudvikling. Faxe Kommune er dog indstillet på at afsøge 
muligheden i et samarbejde med jer, såfremt byrådet 
beslutter at igangsætte planarbejdet. 

Muligheden for at erstatte mistet jord, med anden jord der 
støder op til, bør I afsøge med pågældende lodsejer. 

Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen  

Ad 2) Som det fremgår af Masterplanen side 11-14 er der 
undersøgt to linjeføringer ud for jeres ejendom.  

I løsning 1 er vejen tættere på jeres ejendom (Gisselfeldvej 
1) og med større afstand til den beskyttede natur. I løsning 2 
er vejen længere væk fra Gisselfeldvej 1 og tættere på den 
beskyttede natur.  

Begge løsninger er brugbare. I sidste ende har administra-
tionen dog valgt at indstille, at byrådet bør vælger løsning 2 
fordi den giver de bedste oversigtsforhold for vejen og fordi 
den tager størst mulig hensyn til den beskyttede natur. 

Ad 3) Hastighedsbegrænsningen på den nye omfartsvej bør 
ikke holdes nede på 50 km/t, da det medfører øget risiko, for 



08-09-2021

23  

at flere trafikanter vil køre igennem byen som i dagens 
situation. For at gøre omfartsvejen til et attraktivt rutevalg 
skal den dimensionerende hastighed være højere end 50 
km/t.  
I Masterplanen er der arbejdet med en topfart på 70 km/t 
nord for Moltkesvej og 60 km/t syd for Moltkesvej. 

Ad 4) (se punkt 1) 

Ad 5) En lokalplan kan ikke fastlægge bestemmelser om 
ejerforhold. 
 
Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
Boligtyper og etageantal i nyt boligområde 
 
Ad 6) I den foreliggende Masterplan er der peget på en 
løsning hvor Gisselfeldvej lukkes. 

Ad 7) I Masterplan bevares adgangen fra stisystemet ved 
Floraparken til Ny Ulsevej.  

Ad 8) Som det fremgår af Masterplanen side 20, er det 
tanken at nabo skoven bliver nedlagt på de arealer der 
inddrages til vej.  

Da skoven ikke er udpeget som fredsskov, er det den private 
lodsejer, der afgør om skoven fremover skal bestå eller ikke. 
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Modtaget den: 12.05-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev 

 

 
I forlængelse af mail (20.04-2021) vedrørende udstykning af vores matrikel 29a skal 
følgende supplerende bemærkning tilføjes. 

På dialogmøde den 4.5.2021 meddelte Swecos repræsentant, at der uden problemer 
kunne opnås dispensation for skovbyggelinjen ned til 30m. 

Dette understøtter, at der ud fra et lighedsprincip, skal gives tilladelse til alle berørte 
lodsejere at kunne udstykke grunde.  

Derfor søges der fuld udstykning af matrikel 29a uden begrænsning, hvilket er i 
overensstemmelse med gældende regler. 

 

 

 
 

 

Det projekt der er vist i masterplanen vil enten kræve en 
dispensation fra skovbyggelinjen eller en reduktion af 
samme. Miljøstyrelsen har tidligere godkendt reduktioner af 
skovbyggelinjen ned til 30 m fra fredsskov.  

I den videre planlægning vil der alene blive søgt om 
ophævelse af skovbyggelinjen for den kommende 
omfartsvej og for de arealer der ligger vest for denne. 

Se fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen  
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Modtaget den: 12.05-2021 
Indsendt af: GF Bregnevang/ Pilevang, v/Lisbeth Butzbacker, Bregnevang 26, 4690 
Haslev 

 

 
I forbindelse med Faxe kommunes udkast til ”masterplan” har Faxe Kommune 
efterspurgt idéoplæg til samme. 

Imidlertid er vores grundejerforening beliggende lige op ad det bevaringsværdige og 
naturskønne område, som påtænkes anvendt til det af kommunen beskrevne formål, 
hvorfor vi skal meddele, at vores indstilling er, at Faxe kommune stopper det beskrevne 
projekt, sløjfer omfartsvejen og i stedet helhjertet prioriterer de nordvendte ramper ved 
Ulse, ganske som beskrevet i den gældende kommuneplan. 

Endvidere skal vi påpege, at det planlagte projekt vil ødelægge Haslevs bynære, 
historiske og bevaringsværdige natur, som tværtimod skal beskyttes (se vedhæftede 
landskabskarakteranalyse, udarbejdet af Cowi til Faxe Kommune, side 74). Desuden vil 
habitater, for de fredede dyr vi har herunder flagermus, blive ødelagt. 

Realiseres det beskrevne projekt, vil vi som grundejere få et værditab på vores 
ejendomme svarende til kr. 250.000,00 - 350.000,00 pr. ejendom. Dette værditab vil 
blive krævet erstattet af Faxe Kommune ved realisering af projektet. 

Grundejerforeningen anbefaler på det kraftigste, at den fremlagte plan sløjfes i sin 
helhed, og at Faxe Kommune alene koncentrerer sig om – i god dialog med 
Vejdirektoratet – at få etableret nordvendte ramper ved Ulse. 

 
Arealerne umiddelbart øst for Bregnevang er dyrket mark og 
kan ikke betragtes som natur.  

På marken ligger et dige og en beskyttet mose som beva-
res. En mindre del af mosen kan blive påvirket i forbindelse 
med skråningsanlægget øst for mosen. (se Masterplanen 
side 19). 

Bregnevangens grønne område er sikret i lokalplan 500-1 og 
berøres ikke af projektet. 

Modtaget den: 12.05-2021 
Indsendt af: Birgitte Sørensen, Skovvang 22, 4690 Haslev 

 

 
Det kan siges kort og godt: Drop idéen om både østlig omfartsvej og ny boligudvikling 
i forbindelse med denne! 

Det er trist at være tilskuer til en proces, hvor et mindre flertal i Byrådet stadig insisterer 
på at gennemtrumfe en østlig omfartsvej i Haslev til ca. 40-50 mio. kr. Det vækker 
mindelser om den nu droppede omfartsvej omkring Mariager. 

På borgermødet i september 2020 var hovedargumentationen for omfartsvejen 
trængselsproblematikken om morgenen ved Privatskolen. På det virtuelle borgermøde 
d. 4. maj var det den tunge trafik. Begge dele findes der andre løsninger på! 

Jævnfør kommunens egne analyser er den besluttede omfartsvej mellem Køgevej og 
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Ny Ulsevej kun en genvej for få køretøjer – så hvorfor overhovedet bruge 40-50 mio. kr. 
på at lave den? 

Gennemfører man de tiltag på Bråbyvej og Køgevej, der er planlagt og nødvendige 
for at flytte trafikken, sammen med etableringen af de planlagte ramper ved Ulse, får 
man samme resultat: Trafikken fjernes fra de 2 veje. 

Kombineres det med en ny indkørselsvej til Privatskolen og det tilhørende kvarter ad 
Ringvejen løses trængselsproblematikken på Bråbyvej. Det er ikke for sent at tænke i 
denne løsning. Tidsmæssigt er der ikke forskel på at køre ad en rampe ved Ulse eller 
ad Bråbyvej og Køgevej målt fra krydset mellem Ringvejen og Bråbyvej. Og den tunge 
trafik uden ærinde i byen benytter automatisk motorvejen. Argumentationen for 
omfartsvejen holder ikke. 

Ved at arbejde hårdt for at etablere de manglende ramper ved både Haslev (35) og 
Bregentved (36) gennem medfinansiering sikres en fremtidssikret løsning, der tilgodeser 
kommunens erhvervsliv og langt flere indbyggere end en østlig omfartsvej. Ramperne 
vil også gøre både bosætning og erhvervsudvikling mere attraktiv for et større område 
og betyde vækst i andre af kommunens byer og områder. 

Byrådet har netop sendt Kommuneplan 2021-2033 i høring. Det klinger hult, når der fx 
står ”Gode naturoplevelser kræver en sund og mangfoldig natur, og med biologisk 
mangfoldighed i tilbagegang har vi en stor opgave i at vende denne triste udvikling”, 
og man så samtidig smadrer et helt område med et gammelt istidslandskab med en 
fantastisk natur samt et rigt plante-, fugle- og dyreliv (fx ynglende havørne) med en 
overflødig vej og ny boligudbygning. En udbygning der ikke en gang er med i 
perspektivplanerne for byudviklingen i Haslev. Også for den perspektiverede 
byudvikling vil det betale sig tidsmæssigt at benytte adgangen ved Ulse. Hvordan har I 
tænkt, at trafikafviklingen til fx skole og dagtilbud skal være – og hvordan hænger det 
sammen med den nuværende og fremtidige kapacitet? 

I Kommuneplanen fremhæves bl.a. folkeskoven i den vestlige af byen – et nyanlagt 
område med begrænset dyre- og fugleliv omkranset af veje og jernbane, der aldrig vil 
kunne få samme biodiversitet, som det område der ødelægges. Det er svært at finde 
sammenhæng og mening. 

Vi er mange med travle arbejdsliv, der henter energi og overskud ved at bo i byen og 
tæt på naturen. Vi hører også trafikstøjen fra Køgevej og oplever kaosset omkring 
morgenafleveringen på Privatskolen. Vi ser bare andre muligheder end at ødelægge 
et fantastisk område i tæt forbindelse med byen. Det er Haslevs ’vand’ og værd at 
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bevare for hele den østlige del af byen. Med højdeforskellene forudser vi desuden, at 
det ikke er muligt at imødegå støjgenerne fra en ny omfartsvej. 

Den østlige omfartsvej ved Haslev giver ingen mening og er spild af borgernes penge, 
da både trængselsproblemer og udfordringer med tung trafik kan løses på anden vis. 

Så her er en klar opfordring til at: 

1) Droppe idéen om både østlig omfartsvej og ny boligudvikling i forbindelse med 
denne! 

2) At løse problemerne i stedet for at symptombehandle! 

3) Tænk stort og få etableret de manglende ramper ved Haslev (35) og Bregentved 
(36), og 

4) Etabler de tiltag, der alligevel er nødvendige, for at flytte trafikken fra Bråbyvej og 
Køgevej sammen med en ny forbindelsesvej fra Ringvejen til Privatskolen og 
kvarteret omkring skolen. 

Ovenstående er der langt flere perspektiver i end en omfartsvej, der tilgodeser få, og 
en begrænset boligudbygning, som begge ødelægger et naturskønt område samt et 
rigt plante-, fugle- og dyreliv. 

 

Ad 1) Der foreligger en politisk beslutning om at anlægge 
omfartsvejen fordi man ønsker at aflaste den østlige del af 
byen for tung gennemkørende trafik. 

Ad 2) Trafiksimuleringerne viser, at omfartsvejen vil kunne 
aflaste Bråbyvej, Køgevej og Moltkesvej. Løsningen med 
nordvendte ramper ved Ulse vil have en tilsvarende effekt, 
men vil ikke kunne aflaste Moltkesvej. 

Ad 3) Der er ingen trafikal begrundelse for etablering af 
sydvendte ramper ved motorvejstilslutning 35. Den 
sydgående trafik kan fint afvikles og kanaliseres via det 
eksisterende overordnede vejenet.  

Se også fællessvar (se side 2-3): 
- om ramper ved Ulse 

Ad 4) Der anlægges pt. et signal anlæg i krydset ved 
Bråbyvej/Jens Chr. Skous Vej /Grøndalsvej, som løser der 
begyndende kapacitetsproblemer her. 

Den igangværende udvikling af ny boligområder giver ikke 
mulighed for at vejbetjene området ved privatskolen fra Ny 
Ulsevej. 

Se i øvrigt fællessvar (se side 2-3): 
- om ny adgangsvej fra Ny Ulsevej til Haslev Privatskole. 

Modtaget den: 12.05-2021 
Indsendt af: Claus Egholm Sørensen, Skovvang 22, 4690 Haslev 

 

 
Min ide er meget kort. Lad området være.  

Det er et fantastisk naturskønt område, som jeg, som borger i Haslev, nyder næsten 
hver eneste dag. Et område der gør det værd at bo i Haslev, tæt på naturen med 
naturen. Et område med et rigt dyreliv, sjældne dyr og et bevaringsværdigt terræn.  
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Så ingen tvivl om, at jeg mener at såvel boligudstykning som omfartsvejen er en utrolig 
dårlig ide. Vi har faktisk ikke lyst til at bo i en kommune, der ikke kan værdsætte de få 
lommer naturen stadig byder på tæt på byen. 

Alligevel har jeg nogle ideer for området, der hverken omfatter omfartsvej eller boliger, 
tæt på Bregnemadeskoven, men først vil jeg meget gerne foreslå et alternativ til den 
foreslåede østlige omfartsvej, for jeg anerkender fuldt ud, at der kører en del tung 
trafik på Bråbyvej, og at der om morgenen fra 7.45 til 8.05 er en trængselsproblematik 
ved Privatskolen. 

1) Alternativet til en østlig ringvej er for det første at få gennemført ramper mod Nord 
ved Ulse. Dog mener jeg, at man skal tage hensyn til de borgere der bor i Ulse og 
Olstrup og lade de nordlige ramper pege mod syd som vist på nedenstående billede. 
Blå farve er tilkørsel, gul er afkørsel. Det er vigtigt med den fornødne støjafskærmning i 
området. Både Ulse, Olstrup og Nielstrup kan også blive attraktive bosætningssteder 
med let adgang til motorvejen både Nord og Syd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ad 1) Et rampeprojekt som forslået her vil kræve større 
arealinddragelse, ekspropriation af ejendom, samt 
væsentlig større anlægsøkonomi. Finansieringen vil næppe 
kunne løftes stats- eller kommunalpolitisk. 

Se også fællessvar (se side 2-3): 
- om ramper ved Ulse 
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En østlig omfartsvej er ikke nødvendig, så hvorfor trumfe den igennem på kort tid, når 
der er bedre alternativer. Der er tid til at vente på ramperne. Det kræver noget 
lobbyarbejde fra politisk side, men det kan lade sig gøre, hvis der arbejdes hårdt på 
det, og det vil komme alle borgere i kommunen til gavn, ikke bare dem der bor i 
Haslev. 

 
2) Herudover bør man arbejde med en indkørsel til Privatskolen via Ny Ulsevej, så man 
løser trængselsproblematikken om morgenen. Hvis der ikke er plads mere, fordi 
grundene er solgt, så må man ekspropriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Ny adgangsvej fra Ny Ulsevej til Haslev Privatskole 
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Derudover skal man stadig gennemføre de foranstaltninger på Bråbyvej og Køgevej, 
der var tænkt ind for at få trafikanterne flyttet fra de 2 veje og over på den østlige 
omfartsvej. Nu flyttes trafikanterne til de nye ramper i stedet. Støjnedsættende 
vejbelægning bør ligeledes indgå som en del af løsningen. 

Tiden der i dag bruges på transport fra krydset mellem Ny Ulsevej og Bråbyvej og ud til 
Haslev afkørsel 35, er den samme, som det tager at køre over nye ramper. 7 min tager 
begge. Målinger foretaget fra midtbyen giver ingen mening, da folk her vil køre ad 
Københavnsvej. 

3) Forslag for området øst for Haslev. 
Indledningsvis nævnte jeg, at jeg mener, at området ikke skal røres, men hvis man 
skulle gøre noget, så skal det indeholde endnu mere natur. På nedenstående billede 
har jeg lavet et forslag til hvordan jeg mener det kunne se ud. Grønne områder er ny 
skov. Gule områder er engområder, altså områder der ikke dyrkes. Blåt område er en 
ny udstykning af op til 1 ½ plans parcelhuse. Denne udstykning vil være i tæt 
forbindelse med dagtilbud og skole samt fritids- og aktivitetstilbud. Den røde streg er 
forlængelse af Østre Ringvej. Anden udvikling af boligområder bør være syd/vest for 
byen syd/vest for Ringvejen. Slambeholderne Nord for Pilegården flyttes/fjernes. De 
hører ikke til så tæt på byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3) Se fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 
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Hvis byen skal udbygges og udvikles videre med henblik på en fordobling af 
indbyggertallet i 2040, bør det stadig ske i den sydvestlige i området fra Levetoftevej til 
og til Gisselfeldvej. I den forbindelse vil en sydligere Ringvej formentlig være nødvendig 
ligesom en Ringvej Nord om Haslev Orned kunne komme på tale. 

Modtaget den: 12.05-2021 
Indsendt af: John Rueskov Sønder, Moltkesvej 68, 4690 Haslev 

 

 
Her er (vedhæftning) mit forslag til udnyttelse af område øst for Haslev i forbindelse 
med etablering af omfartsvej.  

1) Hvis linjeføringen skal være som foreslået af ViaTrafik - lige gennem mit hus - 
formoder jeg at hele ejendommen Moltkesvej 68 bliver eksproprieret. Derved opstår 
der mulighed for rekreativ udnyttelse af ejendommen øst for den nye vej, måske 
ligesom Skoleengen.  

2) Vest for den nye vej er det oplagt med byudvidelse - som Plan- og Kulturudvalget 
besluttede skulle inddrages i den nye kommuneplan på mødet 1. december 2020.  

3) På Bregentveds del er det ligeledes oplagt med byudvidelse vest for den nye vej. 
Dog har jeg svært ved at se hvordan den nordlige del kan trafikbetjenes. Tænker ikke 
at der skal være en gennemgående villavej fra Moltkesvej til Køgevej. Øst for den nye 

 

Ad 1) En linjeføring, der medfører nedrivning af 
ejendommens bygninger er et vidtgående indgreb, der kan 
medføre, at kommunen pålæggers at ekspropriere hele 
ejendommen. 
 
Masterplanen lægger op til at arealet vest for omfartsvejen 
vil kunne udnyttes til byudvikling. Det er pt. uafklaret, hvad 
der skal ske med arealet øst for omfartsvejen 

Ad 2) Det er korrekt, at Plan & Kulturudvalget på mødet i 
december 2020 godkendte at dele af arealer omkring 
Moltkesvej 68 kunne udlægges til byudvikling i 
Kommuneplan 21. 
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vej tænker jeg at Bregentved fortsat disponerer over jorden. 

 

Efterfølgende har byrådet imidlertid besluttet, at nye 
boligudlæg øst for den eksisterende bygrænse skal afvente 
arbejdet med Masterplanen og de efterfølgende planer – 
kommuneplantillæg og lokalplan 

Ad 3) På side 15 i masterplanen er det vist hvordan det 
nordlige boligområde kan trafikbetjenes.  

 

Modtaget den: 12.05-2021 
Indsendt af: Linda og Jens Dandanell, Gisselfeldvej 1A, 4690 Haslev 

 

 
I tilføjelse til tidligere skrivelser og ud fra et lighedsprincip skal det bemærkes, at det er 
muligt at foretages udstykning på begge sider af omfartsvejen, som i ser ved Ny 
Ulsevej og Vestre Ringvej. 

 

 

 

 

 

 
Se fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 
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Modtaget den: 13.05-2021 
Indsendt af: Julie Rasmussen 

 

 

Se blandt andet fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 
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Modtaget den: 13.05-2021 
Indsendt af: Jørgen Walter 

 

 
Jeg tillader mig hermed at komme med et nyt forslag til omfartsvej omkring Haslev. 

Hvis man forlænger Troelstrupvej ud til Ny Ulsevej og laver nye nordgående ramper 
ved Ulse, så slipper man for alle de miljø hensyn der er kommet frem ved at lave 
omfartsvej fra Køgevej til Ny Ulsevej. 

Som det ser ud nu bliver byen udbygget mod syd og sydvest for byen og de der 
kommer til at bo der, vil størsteparten arbejde i Kbh. 

Ved at flytte vejen et stykke væk fra byen, vil det give flere mulighed for udvikling af 
byen mod syd og sydvest. 

Man slipper for trafik på Bråbyvej, Køgevej og gennem Frerslev. 

Det kan godt være at denne løsning er 4,5 km længere end den der er i dag, men 
mon ikke den er lidt hurtigere for dem som bor i den sydlige del af byen. 

 
 

 

Der foreligger en politisk beslutning om at anlægge 
omfartsvejen fordi man ønsker at aflaste den østlige del af 
byen for tung gennemkørende trafik. 

 
Se desuden fællessvar (se side 2-3): 
- Boligudbygning øst for omfartsvejen 
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Modtaget den: 23.05-2021 
Indsendt af: Svend-Aage Kroman, Gildringeparken 49, 4690 Haslev 

 

 
Østlig omfartsvej og nordvendte ramper ved afkørsel 36 
Indlæg om Borgergruppens annoncering i Haslev/Faxe Posten 

Haslev by, som er omgivet af en fantastisk natur med søer, skove, åbne marker og ikke 
mindst flere herregårde, er et dejligt sted at bo og opholde sig. Det er noget vi skal 
værne om, men samtidig ikke lade det være en hindring for at bevare og udvikle 
vores dejlige by. 

Undertegnede, som i år har boet i Haslev i 50 år har oplevet en afvikling af byen fra en 
aktiv og levende skole- og erhvervsby, til en sove- og pendler by. Først begyndte 
industri- og fremstillingsvirksomhederne at forsvinde, og så mange af skolerne, hvis 
eksistens var afhængig af at der var virksomheder i byen. Tilbage er der - ud over 
nogle håndværks- og handelsvirksomheder, enkelte skoler og et gymnasium, kun 
ganske få virksomheder og arbejdspladser. 

Skal Haslev by derfor fortsat kunne tiltrække nye beboere og udvikle sig, som er en 
forudsætning for at byen ikke skal sygne helt hen, så skal det gøres mere attraktivt for 
pendlere at bosætte sig her. Det vil sige at byen skal være let at komme fra og til, og 
der skal være gode offentlige trafikforbindelser. Infrastrukturen skal sikre, at 
trafikintensiteten fordeles, så det er trygt, sikkert og roligt, at færdes og være i Haslev, 
når man er hjemme. 

Gode offentlige trafikforbindelser har vi, og her vil togforbindelserne om ikke længe 
forbedres, så de bliver ekstra attraktive. 

Den infrastruktur der er i Haslev i dag giver derimod ikke mulighed for, at fordele 
trafikken for tunge gennemkørende køretøjer og øvrig gennemkørende trafik. De kan 
ikke holdes ude af de områder af byen, hvor de gør det utrygt og usikkert at færdes, 
og laver en masse støj. 

Kommunens fremlagte planer om en østlig omfartsvej fra Køgevej til Ny Ulsevej, er 
derfor eneste fornuftige og mulige løsning, for de mest presserende 
infrastrukturproblemer i Haslev. I det fremlagte forslag er der taget hensyn til 
eksisterende boligområder, ved at flytte vejen længere væk herfra. Desuden blev der 
på Borgermødet orienteret om, at de nordvendte ramper ikke er nedprioriteret i 
forhold til dette projekt. Tværtimod har Kommunen allerede lavet arealreservationer 
for både omfartsvej og motorvejsramper ved afkørsel 36. 

 
Indlægget er taget til efterretning. 
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Undertegnede har i sit høringssvar til Kommunen afgivet et forslag om, at det 
naturområde der bliver mellem nuværende boligområder og omfartsvejen, ikke 
anvendes til nye boligområder. I stedet foreslås det udlagt til natur og rekreativt 
område, så vandhuller/søer og dyreliv bevares. 

Det er en fantastisk fin og flot følelsesmæssig annonce som ”Borgergruppen” (der 
væsentligst repræsenteres af områdets lodsejere og boligområder) har indrykket i 
Haslev-Faxe Posten. Stor ros for opsætningen, men til øvrige borgere i Haslev: Lad jer 
ikke vildlede af tekstens misinformation! 

Natur. Etableringen af omfartsvejen vil ikke resultere i at dyre- og planteliv bliver 
udryddet, og de eventuelle skader der sker i forbindelse med anlæggelsen, vil 
Kommunen have pligt til at reetablere. 

Virkning. Som ovenfor anført vil Kommunen netop prioritere motorvejsramperne ved 
afkørsel 36, hvilket er sket ved reservation af arealer hertil, og afsætning af midler i 
vedtagne budget. Rampeløsningen vil ikke løse Haslevs nære infrastrukturproblemer, 
men begge projekter vil sammen med hinanden give optimal løsning i den del af 
byen. 

Økonomi. Rampeløsningen kan ikke stå alene og vil, hvis den gør det, gå ud over 
trafiksikkerheden i Haslev. 

Hvis du vil byens bedste, så lad være med at give din underskrift til Borgergruppen. 


