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Hvidbog 
 
Der har været afholdt idéfase inden planlægning for et kommende boligområde ved Bækvej/Lysholm Allé, hvor Det Blå Marked ligger. Idéfasen har 
løbet fra torsdag den 5. maj til og med søndag den 22. maj 2022 og der har været afholdt informationsmøde den 17. maj 2022, hvor 
ejendomsudvikleren 1927 Estate fortalte om deres tanker for boligområdet. 
 
Center for Plan & Miljø har modtaget i alt 9 tilkendegivelser i høringsperioden. Denne hvidbog indeholder alle høringssvarene. Center for Plan og Miljø 
har redigeret i svarenes layout, men ingen budskaber er fjernet eller ændret.  
 
Indsigelse/bemærkninger Center for Plan & Miljø’s  bemærkninger 

og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) 
Modtaget den: 9. maj 2922 
Indsendt af: S. R. Andersen,  

 

 
I lyset af den seneste tids megen fokus på varmeforsyning og kilderne hertil, samt 
Haslev Fjernvarmes aktuelle undersøgelser af mulighederne for, at kunne udbygge og 
tilbyde fjernvarme i blandt andet “Blomsterkvarteret” (på den anden side af Lysholm 
Allé i forhold til Det Blå Marked), er det måske relevant meget tidligt i processen at 
enten Kommunen eller 1927 Estate, undersøge mulighederne for om det nye 
boligområde for eksempel ville kunne forsynes med fjernvarme. 
 
I oplægget nævner 1927 Estate, at der vil være fokus på tidssvarende forbrug af vand 
og varme i boligerne. Man kunne tænke sig, at både 1927 Estate og Kommunen også 
gerne ville satse på miljøvenlig varme, som eksempelvis fjernvarmen fra Haslev 
Fjernvarme er, men det ville formodentlig kræve en del planlægning og udbygning af 
forsyningsnettet at kunne leverer fjernvarme til det nævnte antal boliger. 
 
 

 
Der er taget kontakt til Haslev Fjernvarme for dialog om 
mulighederne for fjernvarme i det kommende 
boligområde. 
 
Mulighederne for varmeforsyning vil blive drøftet i 
forbindelse med den videre planlægning for området. 
 

Modtaget den: 15. maj 2022 
Indsendt af: Andersen & Nielsen, Lysholm Allé 

 

 
Ideer til opførelse af boliger på grunden ved Det Blå marked: 
 

1. At lejlighederne bliver opført bæredygtigt, feks. med facader i træ, solpaneler 
på tag eller lign, at boligerne bliver tilkoblet fjernvarme nettet. 

 
1) Mulighederne for indarbejdelse af forskellige former 

for bæredygtige tiltag vil blive drøftet i forbindelse 
med den videre planlægning for området. 

2) Der vil være en variation at størrelser af boliger i det 
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2. At der bliver opført 10-12 "tiny houses", til enten unge, studerende eller andre 
interesserede. Det mangler i kommunen. 

3. At der bliver lavet offentlig legeplads til børn på området. 
4. At området fremstår grønt og rekreativ også med træer. 
5. At lokalplanen skal overholdes ved at der ikke bliver bygget højere end 3 

etager. 

nye boligområde, som vil kunne anvendes af mange. 
Størrelser på boliger vil blive drøftet i forbindelse med 
den videre planlægning for området.  

3) Der vil blive udlagt arealer til legeplads i området, 
som kan bruges af alle, men det vil ikke være en 
kommunalt ejet legeplads. 

4) Der skal etableres grønne friarealer i området, men 
da der er ganske få eksisterende træer, vil det tage 
nogle år, før området kommer til at fremstå grønt 
med store træer. 

5) På baggrund af høringssvarene har bygherre 
efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal 
opføres i 1-2 etager, og dermed holder planen sig 
indenfor den gældende kommuneplanramme. 

Modtaget den: 19. maj 2022 
Indsendt af: S. Olsen 

 

 
Jeg har idé omkring at åbne op for en 
mulighed for at komme ud på Ringvejen fra 
Bækvej, så man undgår alt den trafik ved 
krydset mellem Bækvej og Lysholm Allé. 
 
I det vedhæftede billede har jeg sat nogle 
røde streger, hvor jeg tænker det giver det 
mening at lave en vej. 
 
Jeg kom med idéen til idé mødet i går og 
det virkede som om at der var stor tilslutning 
til netop dette forslag. Både fra beboerne 
og fra Estate 1927. 
 
Håber det giver mening ellers vil jeg gerne 
prøve at uddybe det.  
 
 
 
 
 
 

 
Krydset ved Bækvej og Lysholm Allé har en del trafik i 
morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er kørsel til 
især Nordskovskolen og fritidstilbuddet på skolen. 
Udfordringen er, at biler fra Bækvej ikke kan komme ud 
på Lysholm Allé. Det er ikke muligt at etablere et lyssignal 
i dette kryds, da det ligger for tæt på det eksisterende 
lyssignal på Vestre Ringvej/Lysholm Allé. 
 
En trafikanalyse udarbejdet af bygherre efter idéfasen 
har givet anledning til en ændring af planen i forhold til 
adgangsveje, hvor det nu foreslås kun at etablere én 
vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor den 
tidligere plan havde adgang både fra Lysholm Allé og 
Bækvej. 
 
Denne løsning er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke 
er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af 
hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. 
 
På sigt kan en løsning være at skabe forbindelse til 
Nordskovskolen fra Vestre Ringvej i lighed med tilkørsel til 
Vibeengskolen som også har forbindelse direkte fra 
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Vestre Ringvej. 
 
Muligheden for tilkørsel til Nordskovskolen fra Vestre 
Ringvej bør derfor undersøges nærmere. 

Modtaget den: 20 maj 2022 
Indsendt af: Andersen, Valmuevej 

 

 

I forlængelse af et udmærket informationsmøde på rådhuset i Haslev den 17.5.2022, 
hvor vi fik stof til eftertanke, vil jeg da gerne komme med et forslag til det kommende 
byggeri på grunden hvor Det blå marked ligger nu og hvor man har et ønske om at 
bygge etagebyggeri i op til 4 etager. 

4 etager er et uforholdsmæssigt højt byggeri i Haslev. Der er da også vedtaget i 
lokalplanen for nylig, at etagebyggeri højst må være 3 etager. Og det er der vel en 
god grund til, da det vil stikke helt af i ”Byen i det grønne”.  Der bliver da også presset 
forholdsvis mange boliger sammen på det areal. 

Det forlød på informationsmødet at det rent faktisk ville være den sidste etage, som 
skulle finansiere en luksus som Svanekøkkener m.m. Men jeg ville da foretrække, at 
mindre også kunne gøre det, hvis man kunne slippe for det alt for høje byggeri. 

Der var også forslag om en udkørsel fra Bækvej direkte ud til Ringvejen, for at aflaste 
den i forvejen meget befærdede skolevej, som vil blive endnu mere befærdet efter 
dette byggeri. Dette forslag lyder fornuftigt og det vil jeg gerne tilslutte mig. 

 
På baggrund af høringssvarene har bygherre 
efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal opføres i 
1-2 etager, og dermed holder planen sig indenfor den 
gældende kommuneplanramme. 
 
Krydset ved Bækvej og Lysholm Allé har en del trafik i 
morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er kørsel til 
især Nordskovskolen og fritidstilbuddet på skolen. 
Udfordringen er, at biler fra Bækvej ikke kan komme ud 
på Lysholm Allé. Det er ikke muligt at etablere et lyssignal 
i dette kryds, da det ligger for tæt på det eksisterende 
lyssignal på Vestre Ringvej/Lysholm Allé. 
 
En trafikanalyse udarbejdet af bygherre efter idéfasen 
har givet anledning til en ændring af planen i forhold til 
adgangsveje, hvor det nu foreslås kun at etablere én 
vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor den 
tidligere plan havde adgang både fra Lysholm Allé og 
Bækvej. 
 
Denne løsning er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke 
er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af 
hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. 
 
På sigt kan en løsning være at skabe forbindelse til 
Nordskovskolen fra Vestre Ringvej i lighed med tilkørsel til 
Vibeengskolen som også har forbindelse direkte fra 
Vestre Ringvej. 
 
Muligheden for tilkørsel til Nordskovskolen fra Vestre 
Ringvej bør derfor undersøges nærmere. 

Modtaget den: 21. maj 2022  
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Indsendt af: Høybye-Hansen 
 

Jeg foreslår senior bofællesskab, hvor man har sin egen bolig, med en altan eller 
terrasse, som en selvfølge i et plan og i etagebyggeri med elevator. Gode parkering 
muligheder. Der skal være mulighed for fællesskab måske med at spise sammen, 
gode ude områder. Der er brug for gode boliger i byområder, tæt på station og 
butikker. 

 
Der vil være en variation at størrelser af boliger i det nye 
boligområde, som vil kunne anvendes af mange uanset 
alder. Størrelser på boliger, og muligheden for altaner og 
terrasser, vil blive drøftet i forbindelse med den videre 
planlægning for området, ligesom gode rammer for 
fællesskaber. 
 
Det vil være et krav at der etableres minimum 1,5 
parkeringsplads pr. bolig når der bygges 
etageejendomme og rækkehuse i nye boligområder. 
Det skal overvejes hvor stort behovet vil blive for ekstra 
gæstepladser inden i området. 
 

Modtaget den: 21. maj 2022 
Indsendt af: Nielsen, Valmuevej 

 

 

Da vi er naboer til det blå marked (Valmuevej 5) er vi meget bekymret for det nye 
boligområde der skal bygges. Vi var med til det møde d.17/4, men synes ikke vi blev så 
meget klogere, da der ikke er kommet nogen endelig plan for hvordan området 
kommer til at se ud. Der var meget snakke om fra Estate 1927 om at de gerne ville 
bygge i 4 etager. Jeg kan godt se det fra deres side at det vil blive billigere for dem og 
de vil kunne bygge i bedre materialer, men for os der bor her i forvejen er der ikke 
nogen fordele. Tværtimod så bliver vores udsigt ødelagt, og måske bliver vores hus 
sværere at sælge. Vi synes heller ikke at det passer til vores by at bygge så højt. Faxe 
kommune er kendt for “byen i det grønne” og hvis der bliver bygget så højt, så kunne 
vi lige så godt have blevet boende på Vestegnen. Så det bliver et nej her fra at give 
lov til at ændre i kommuneplanen.  

Med hensyn til den trafik der kommer synes vi det var en rigtig god ide at få lavet en 
udkørsel direkte fra Nordskovskolen ud til Vestre ringvej. Dette vil lette trafikken om 
morgenen ved Bækvej/ Lysholm alle. Når vi skal ud om morgenen fra Valmuevej er 
det ikke til at komme til at dreje til venstre uden om byen for at komme til motorvejen 
til København at man bliver nød til at dreje til højre igennem byen.  

Med hensyn til udkørsel fra grunden, mener vi det vil være mest hensynsmæssigt at 
placerer den så meget til modsatte side af udkørsel fra Bækvej, så der ikke kommer 

 
Forslag til bebyggelsesplan som ligger sammen med 
idéfasen, er indtil videre blot et forslag, som skal danne 
grundlag for dialog, og er ikke det endelige forslag til 
hvordan det nye boligområde kommer til at se ud.  
 
Der vil blive arbejdet videre med et nyt forslag til 
bebyggelsesplan, hvor de mange gode kommentarer fra 
informationsmødet den 17. maj og de idéer og forslag 
der er kommet ind i idéfasen, vil blive indarbejdet i det 
omfang hvor det er muligt. 
 
På baggrund af høringssvarene har bygherre 
efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal opføres i 
1-2 etager, og dermed holder planen sig indenfor den 
gældende kommuneplanramme. 
 
Krydset ved Bækvej og Lysholm Allé har en del trafik i 
morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er kørsel til 
især Nordskovskolen og fritidstilbuddet på skolen. 
Udfordringen er, at biler fra Bækvej ikke kan komme ud 
på Lysholm Allé. Det er ikke muligt at etablere et lyssignal 
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mere besvær for os der kommer ud fra Valmuevej af.  

En ting mere vi er bekymret for er at der ikke kommer til at være parkeringspladser nok 
over på den meget tætte bebygget grund de vil lave. Ja kravet er 1,5 plads pr. 
Husstand men i dag har alle familier 2 biler fordi man pendler til job. Hvis der ikke er 
pladser nok er vi bange for her på Valmuevej 1-15 at de vil benytte den forlængede 
sti som 1927 vil lave til vores sti og så parkerer på vores vej som er meget lille og hvor 
det er en vendeplads for enden af vores vej. Vi har tidligere været plaget af at der 
blev holdt her når folk skulle på Det blå marked. Hvad kan man gøre for at forhindrer 
det? I forvejen må vi der bor på Valmuevej benytte at holde ude på den lange 
Valmuevej hvor børnehaven er og hvor der i øvrigt ikke er gadebelysning. Jeg har før 
skrevet til kommunen for at høre om der kunne komme lys der da det om vinteren er 
meget farligt at benytte den vej.  

Vi håber kommunen vil lytte til os der er naboer til det blå marked, når nu det først er 
os der har valgt at bo i “Byen i det grønne” 

i dette kryds, da det ligger for tæt på det eksisterende 
lyssignal på Vestre Ringvej/Lysholm Allé. 
 
En trafikanalyse udarbejdet af bygherre efter idéfasen 
har givet anledning til en ændring af planen i forhold til 
adgangsveje, hvor det nu foreslås kun at etablere én 
vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor den 
tidligere plan havde adgang både fra Lysholm Allé og 
Bækvej. 
 
Denne løsning er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke 
er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af 
hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. 
 
På sigt kan en løsning være at skabe forbindelse til 
Nordskovskolen fra Vestre Ringvej i lighed med tilkørsel til 
Vibeengskolen som også har forbindelse direkte fra 
Vestre Ringvej. 
 
Muligheden for tilkørsel til Nordskovskolen fra Vestre 
Ringvej bør derfor undersøges nærmere. 
 
Det vil være et krav at der etableres minimum 1,5 
parkeringsplads pr. bolig når der bygges etage-
ejendomme og rækkehuse i nye boligområder. Det skal 
overvejes, hvor stort behovet vil blive for ekstra 
gæstepladser inden i området. 
 
Gadebelysning på Valmuevej? 

Modtaget den: 21. maj 2022 
Indsendt af: Boye, Lysholm Allé 

 

 

Vi har to ændringsforslag til det oplæg der er udarbejdet af 1927 Estate samt to idéer 
til kommunens planlægning i forbindelse med kommende boligområde. 

1. Vi foreslår, at adgangsvejen til boligområde sydlige del flyttes, således at 
adgangsvejen fastholdes ét af de to steder, hvor der allerede i dag er adgang 

 
 

1) 1) Udkørsler fra det nye boligområde skal placeres 
hensigtsmæssigt, så det giver mindst mulig gene for 
naboer og samtidig er mest hensigtsmæssigt i forhold til 
trafikkens afvikling.  
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fra Lysholm Alle.  

I det udkast, der foreligger fra 1927 Estate, vil adgangsvejen fra den sydlige del 
af boligområdet ligge lige over for indkørslen til vores matrikel (17mr).  

1927 Estate har udarbejdet et oplæg med ”svungne” veje og boliger, som er 
placeret, så man i boligerne generes mindst muligt af lys fra billygter. Med en 
adgangsvej umiddelbart overfor vores indkørsel, vil alle biler, som forlader 
boligområdes sydlige del, lyse direkte ind i vores indkørsel og genere os i vores 
køkken. Det vil vi være meget kede af.  

Dertil kommer, at udsigten fra vores køkken, som i dag er til et flot grønt hegn 
og høje birketræer, blive ændre til et ”vejkryds”. Vi vil klart heller foretrække 
udsigten til boliger og lidt grøn beplantning.  

Det er i dag i ”myldretiden” besværligt for os at komme ud på Lysholm Allé 
grundet trafikken. Det vil ikke blive lettere, hvis adgangsvejen placeres som 
foreslået.  

Den adgangsvej som i dag ligger tættes på vores matrikel, vil ikke i samme 
omfang genere os, men heller ikke vores nabo, da adgangsvejen er 
umiddelbart overfor dennes indkørsel og carport (og ikke vinduer). 

2. Vi forstår godt 1927 Estats ønske om profitoptimering, men vi synes, at 
kommunen bør holde fast i den vedtagne kommuneplans maksimale 
bygningshøjde på 12 meter. 

3. På informationsmødet var der forslag om etablering af en ny vej fra Bækvej til 
ringvejen. Det forslag synes vi umiddelbart lyder fornuftigt, da det måske vil 
have positiv indvirkning på trafikafviklingen omkring krydset Lysholm 
Allé/Bækvej. Det kan virke lidt kaotisk om morgenen, også for de børn som skal 
krydse Lysholm Allé for at cykle/gå op ad Bækvej. 

4. Nu er posen åben: Kommunen bør overveje bedre forhold for fodgængere, 
som skal ud at handle fx i Jysk eller Lidl eller træne i et af træningscentrene. Det 
er ikke let for fodgængere at overskue trafikken, med alle de forskellige 
adgange ud til Lysholm Allé. 

 

2) 2) På baggrund af høringssvarene har bygherre 
efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal opføres 
i 1-2 etager, og dermed holder planen sig indenfor den 
gældende kommuneplanramme. 

 
3) 3) Krydset ved Bækvej og Lysholm Allé har en del trafik i 

morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er kørsel til 
især Nordskovskolen og fritidstilbuddet på skolen. 
Udfordringen er at biler fra Bækvej ikke kan komme ud 
på Lysholm Allé. Det er ikke muligt at etablere et lyssignal 
i dette kryds, da det ligger for tæt på det eksisterende 
lyssignal på Vestre Ringvej/Lysholm Allé. 

 
En trafikanalyse udarbejdet af bygherre efter idéfasen 
har givet anledning til en ændring af planen i forhold til 
adgangsveje, hvor det nu foreslås kun at etablere én 
vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor 
den tidligere plan havde adgang både fra Lysholm Allé 
og Bækvej. 
 
Denne løsning er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke 
er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af 
hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. 
 
Skolebørn anbefales at benytte sig af Maglemosevej, 
hvor der er etableret cykelstier/cykelbaner, og hvor 
vejen ikke anvendes af tung trafik i samme grad som 
Bækvej. 
 
På sigt kan en løsning være at skabe forbindelse til 
Nordskovskolen fra Vestre Ringvej i lighed med tilkørsel til 
Vibeengskolen som også har forbindelse direkte fra 
Vestre Ringvej. 
 
Muligheden for tilkørsel til Nordskovskolen fra Vestre 
Ringvej bør derfor undersøges nærmere. 
 
4) Med et nyt boligområde nær indkøbsmuligheder vest 
for Ringvejen vil det give god mening at se på, om man 
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kan forbedre adgangsmulighederne for de bløde 
trafikanter i det nære lokalområde. 
 

Modtaget den: 22. maj 2022 
Indsendt af: Olsen, Lysholm Allé og Andersen/Nielsen Lysholm Allé 

 

 

Tak for et godt og informativt møde i tirsdags.  

Ved mødet blev det hurtigt tydeligt, at man ikke har tænkt nok omkring udfordringer i 
infrastrukturen i området, når der bygges ca. 176 boliger.  

Der er i forvejen store trafikale problemer omkring Bækvej i myldretidspunkterne. Derfor 
vil det være naturligt, at beboere søger igennem byen via Lysholm Allé. Det vil skabe 
trafikalt kaos - både ift. skolebørnene, der skal krydse Lysholm Allé ved Maglemosevej 
og det næste lyskryds, hvor toget skal krydse og bommene er nede hyppigt. På sigt er 
planen også, at togdriften bliver øget ifm. hurtigere togdrift mod København.  

Vi vil foreslå som andre på mødet i tirsdags, at al trafik fra boligområdet går via 
Bækvej med to udkørsler (ingen udkørsler til Lysholm Allé) Og vi vil foreslå, at der laves 
en vej direkte fra Bækvej og ud på Ringvejen, som både kan benyttes af beboere, 
skolebørn (kørsel) og den tunge trafik til Bygma. Der er en grund til salg, som kan 
bruges til formålet.  

På mødet blev det også tydeligt hvor højt etagebyggeriet vil være, hvis det bliver i 4 
etager - derfor fastholder vi holdningen om kun at bygge i 3 etager.  

 
 
Krydset ved Bækvej og Lysholm Allé har en del trafik i 
morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er kørsel til 
især Nordskovskolen og fritidstilbuddet på skolen. 
Udfordringen er, at biler fra Bækvej ikke kan komme ud 
på Lysholm Allé. Det er ikke muligt at etablere et lyssignal 
i dette kryds, da det ligger for tæt på det eksisterende 
lyssignal på Vestre Ringvej/Lysholm Allé. 
 
En trafikanalyse udarbejdet af bygherre efter idéfasen 
har givet anledning til en ændring af planen i forhold til 
adgangsveje, hvor det nu foreslås kun at etablere én 
vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor den 
tidligere plan havde vejadgang både fra Lysholm Allé og 
Bækvej. 
 
Denne løsning er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke 
er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af 
hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. 
 
På sigt kan en løsning være at skabe forbindelse til 
Nordskovskolen fra Vestre Ringvej i lighed med tilkørsel til 
Vibeengskolen som også har forbindelse direkte fra 
Vestre Ringvej. 
 
Muligheden for tilkørsel til Nordskovskolen fra Vestre 
Ringvej bør derfor undersøges nærmere. 
 
På baggrund af høringssvarene har bygherre 
efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal opføres i 
1-2 etager, og dermed holder planen sig indenfor den 
gældende kommuneplanramme. 
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Modtaget den: 22. maj 2022 
Indsendt af: Petersen, Kløvervænget 

 

 

Undertegnet har deltaget i ide og fremlægnings møde på Rådhuset i Haslev d.17 maj 
2022, vedr. Kommuneplan 2021-2033 - kommuneplanens rammeområde H-B37, som er 
udlagt til tæt-lav og etageboliger i op til 3 etager og en bygningshøjde op til 12 m. 

4 etager? 

Jeg mener at området er egnet til boliger i en eller anden form. Og den ideskitse som 
er udarbejdet og blev fremlagt på mødet kan være en acceptabel løsning, såfremt 
at der ikke bygges etageboliger højere end 3 etager i området mellem Bækvej og 
Maglemosevej. 

Argumentet herfor er ganske enkel det, at der i nordlig retning for samme område 
ligger "Gyldendals højlager", som er en meget lang og høj bygning, samt at der øst for 
det skitserede etage byggeri ligger et større boligområde og en børneinstitution 
primært i et plan. 

"Gyldendals højlager" har en ca. højde svarende til et 4 etagers byggeri og som i 
vintermånederne afskygger momentvis den i forvejen sparsomme sol, for rigtig mange 
boliger beliggende øst for denne bygning. 

Hvis der bygges i 4 etager i samme område syd for højlageret, vil det blot resultere i at 
endnu flere boliger får mindre lys og sol i vinterperioden - ikke mindst 
børneinstitutionen. 

Trafik? 

Ideskitsen angiver også til og frakørselsforhold til henholdsvis Bækvej og Lysholm Allé 
fra parcellen. 

Udkørsel fra Valmuevej, skolesti fra Syrenvej, privatudkørsler fra Lysholm Allé, 
erhvervskørsel på Bækvej og Maglemosevej, og ikke mindst skolekørsel (fodgængere, 
cykellister, knallerter, bus, lastbiler og personbiler) på Bækvej, samt lyskrydset ud til 
Vester ringvej er pt. det største morgentrafikproblem vi har i Haslev. I nyt boligområde 
placeret midt i dette knudepunkt, vil blot øge yderligere kaos ved myldretid.  

 
4 etager? 
På baggrund af høringssvarene har bygherre 
efterfølgende besluttet, at bebyggelsen kun skal opføres i 
1-2 etager, og dermed holder planen sig indenfor den 
gældende kommuneplanramme. 
 
Trafik? 
Krydset ved Bækvej og Lysholm Allé har en del trafik i 
morgen- og eftermiddagstimerne, hvor der er kørsel til 
især Nordskovskolen og fritidstilbuddet på skolen. 
Udfordringen er, at biler fra Bækvej ikke kan komme ud 
på Lysholm Allé. Det er ikke muligt at etablere et lyssignal 
i dette kryds, da det ligger for tæt på det eksisterende 
lyssignal på Vestre Ringvej/Lysholm Allé. 
 
En trafikanalyse udarbejdet af bygherre efter idéfasen 
har givet anledning til en ændring af planen i forhold til 
adgangsveje, hvor det nu foreslås kun at etablere én 
vejadgang til lokalplanområdet fra Lysholm Allé, hvor den 
tidligere plan havde adgang både fra Lysholm Allé og 
Bækvej. 
 
Denne løsning er valgt, da det ifølge trafikanalysen ikke 
er hensigtsmæssigt at lede yderligere trafik til Bækvej af 
hensyn til den trafik, der skal til og fra Nordskovskolen. 
 
På sigt kan en løsning være at skabe forbindelse til 
Nordskovskolen fra Vestre Ringvej i lighed med tilkørsel til 
Vibeengskolen som også har forbindelse direkte fra 
Vestre Ringvej. 
 
Muligheden for tilkørsel til Nordskovskolen fra Vestre 
Ringvej bør derfor undersøges nærmere. 
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Disse forhold er desværre ikke medtaget i nuværende ideskitse. 

Jeg mener at der skal udarbejdes en helt ny trafikplan for området, før der arbejdes 
videre med ideskitsen for dette byggeprojektet. En ny trafikplan vil sandsynligvis åbne 
op for andre muligheder omkring udnyttelsen af parcellen. 

Forslag. En ny til og frakørsel etableret fra Vester Ringvej og ind til Nordskovsskolen 
alene - eventuelt via øvre del af Bækvej, vil tage en meget stor del af 
spidsbelastningen i krydset Bækvej og Lysholm Allé. 

 


