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NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN
MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

1

INDLEDNING

Høje-Taastrup Kommune ønsker at etablere en kombineret vej- og stiforbindelse
via en bro hen over den firesporede jernbane Vestbanen, på strækningen mellem
København og Roskilde. Broforbindelsen vil skabe en direkte forbindelse mellem
den nye bydel NærHeden og Hovedgaden i Hedehusene. Forbindelsen udformes
som en forlængelse af Kallerupvej syd for Hovedgaden og føres som en bro over
jernbanen til Skolebakken i NærHeden.
Projektet er omfattet af krav om tilvejebringelse af en miljøkonsekvensrapport
(VVM-redegørelse).
I miljøkonsekvensrapporten undersøges og vurderes de miljømæssige
konsekvenser af at gennemføre vejprojektet set i forhold til referencescenariet.
Alle væsentlige miljøpåvirkninger er undersøgt, det vil sige de direkte, indirekte,
afledte og kumulative effekter under anlæg og drift.
Denne rapport er et ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten for projektet.
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FIGUR 1
Projektområdet
og den nye
forbindelsesvej
mellem Hovedgaden
og Skolebakken.
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2

PROJEKTBESKRIVELSE

Den ny vej- og stiforbindelsen er en forlængelse af Kallerupvej syd for Hovedgaden
og føres over jernbanen til Skolebakken i NærHeden på en ny bro. Der etableres
cykelsti og fortove langs den nye forbindelsesvej. Forbindelsen tilsluttes
Hovedgaden mod nord med et signalreguleret kryds og et T-kryds ved Skolebakken
i syd. Vejen fra Hovedgaden til Skolebakken vil få navnet Hedevolden. Nuværende
vejadgang til Hedevolden sløjfes ved Hovedgaden og der etableres en ny vejadgang
fra den nye vej. Hovedgaden vil gennemgå mindre ombygning omkring tilslutningen
af den nye vejforbindelse.
Broen over jernbanen etableres som en skråstagsbro med en enkelt 33 meter høj
pylon, mens kørebanen vil være ca. 7,5 meter over jernbanen. Broen etableres i stål
med en bredde 17,5 meter og med et ca. 42 meter langt spænd over jernbanen.
Broen og den høje pylon belyses ligesom der vil være lys i håndlister. Nord for
broen etableres en stiunderføring som forbindes med eksisterende sti parallelt med
banens nordlige side.
Anlægsarbejderne forventes at tage ca. 10 måneder.
2.1
REFERENCESCENARIE
Referencescenariet benyttes som sammenligningsgrundlag for, at vurdere, hvilke
påvirkninger projektet medfører. Referencescenariet tager udgangspunkt i de
eksisterende forhold i projektområdet med den sandsynlige udvikling for området,
hvis projektet ikke gennemføres. Referencescenariet for dette projekt er den
situation, hvor de nuværende forhold er fremskrevet til 2036 hvor NærHeden er fuldt
udbygget med 3000 boliger.
2.2
FRAVALGTE ALTERNATIVER
Fordele og ulemper ved at etablere forbindelsen som en tunnel har været
undersøgt. Høje-Taastrup Kommune har vurderet, at en vejbro med gang- og
cykelforbindelser vil være den bedste løsning både for den nye bydel og for
Hedehusene. Forskellige brotyper har ligeledes været undersøgt, men HøjeTaastrup Kommune har fravalgt andre broløsninger til fordel for den mere synlige
valgte brotype.
Høje-Taastrup Kommune har tidligere overvejet at placere den nye vejforbindelse i
den eksisterende vej Hedevolden. Dette tracé er fravalgt af flere grunde, primært da
det er teknisk mere kompliceret at etablere broen over jernbanen på dette sted.
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FIGUR 2
Gældende lokalplaner
I området.
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PLANFORHOLD

I det område, hvor den nye vejforbindelse vil blive etableret, gælder
følgende planmæssige bindinger: Zonestatus (byzone), Fingerplan 2017,
kommuneplanrammer, og lokalplaner.
Projektområdet er i Fingerplan 2017 beliggende i det ydre storbyområde
(byfingrene) i hvilken kommunalplanlægningen blandt andet skal sikre, at
ny byudvikling tilrettelægges, således at der skabes sammenhæng med de
eksisterende byområder.
Projektområdet er beliggende inden for fem rammeområder i henhold til
Kommuneplan 2014-2026. Projektet vil ikke være til hinder for at rammernes
anvendelse i de resterende dele af rammeområderne forsat kan finde sted.
Vejforbindelsen er i overensstemmelse med kommunens vejplan.
Projektområdet er beliggende inden for tre lokalplaner. Projektet er i
overensstemmelse med to af planerne, men ikke med lokalplanen for Byparken.
Høje-Taastrup Kommune vil udarbejde en ny lokalplan for vejforbindelsen.

‹

FIGUR 3
Den eksisterende
vej Hedevolden og
Byparken, hvor den
nye vejforbindelse
etableres i venstre
side af billedet.
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FIGUR 4
Standpunkter
hvorfra projektet er
visualiseret.
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VURDERING AF PÅVIRKNINGER 		
PÅ MILJØET

4.1
LANDSKAB, BYRUM OG VISUELLE FORHOLD
I anlægsfasen vil de visuelle konsekvenser for landskab og byrum bestå af synlige
arbejdsområder og anlægsarbejder. I nærområdet vil anlægsarbejderne være
markante, omend midlertidige. Det gælder særligt i den vestlige del af Hedehusene
Kulturpark samt for boligerne og erhvervsejendommene nær Hedevolden.
Påvirkningen vurderes at være middel. Anlægsarbejderne syd for banen vurderes
ikke at påvirke den visuelle oplevelse af området, da området i forvejen fremstår
som en byggeplads. Fra større afstande vil eksisterende bygninger og beplantning
generelt begrænse indblik til anlægsarbejderne. Påvirkningen fra afstand samt i
NærHeden vurderes derfor at være ubetydelig - lille.
I driftsfasen vil den nye vej- og stibro medføre en væsentlig påvirkning i Hedehusene
Kulturpark og for villaerne langs Hovedgaden nærmest Hedevolden. Det skyldes,
at der vil være behov for at rydde beplantning samt inddrage en del af Hedehusene
Kulturpark. Desuden vil broen med sin skråstage på 33 meter blive et markant
element i byrummet. Broen og skråstagen forventes at være belyst i aften- og
nattetimerne, hvorfor den også er tydelig i aften– og nattetimerne. For at mindske
den visuelle påvirkning af Kulturparken vil der som afværgeforanstaltning blive
etableret afskærmende beplantning hvorved påvirkningen mindskes og vurderes at
være middel.
Vest for broen ved Hedehusene Station og busterminalen vil den nye vejbro også
være synlig i vekslende grad. Stationsområdet og jernbanen fremstår i dag som
et teknisk anlæg og den nye bro vil derfor ikke virke markant eller dominerende.
Fra villakvartererne længere mod vest vil broen ikke virke markant. Den vil primært
være synlig i aften- og nattetimerne, hvor både broen og skråstagen er oplyst.
Påvirkningen vurderes at være lille.
For at få et indtryk af hvorledes den nye vej- og stiforbindelse opleves er
der udarbejdet visualiseringer af projektet fra tre forskellige standpunkter.
Visualiseringerne viser situationen før projektet gennemføres (referencescenariet) og
efter projektet er gennemført.
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FIGUR 5

‹

FIGUR 6

Standpunkt 1.
Visualisering af
referencescenariet.
Her er udsyn
mod sydvest over
regnvandsbassinet
i Hedehusene
Kulturpark. De nye
etagebygninger i den
nye bydel NærHeden
er groft skitseret.

Standpunkt 1.
Visualisering af den
nye vej- og stibro.
Der vil blive ryddet en
del beplantning for at
gøre plads til broens
skråningsanlæg, og
den vil virke som et
markant og teknisk
element i det ellers
lukkede område.
Jernbanen vil også
fremstå mere synlig.
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FIGUR 7

‹

FIGUR 8

Standpunkt 2.
Visualisering af
referencescenariet.
Her ses mod øst
fra Hedehusene
Station. Jernbanen
fremstår som et
teknisk element,
der er indrammet
af skærmende
beplantning. I
baggrunden skimtes
de kommende
bygninger i den nye
bydel NærHeden, der
er groft skitseret.

Standpunkt 2.
Visualisering af den
nye bro. Her ses mod
øst fra Hedehusene
Station. Broen
fremstår ikke som
et markant element,
hvor den krydser
banen og forbinder
NærHeden med det
øvrige Hedehusene.
Skråstagen rejser
sig over de øvrige
byrumselementer,
men den fremstår
ikke markant på
grund af de mange
tekniske elementer,
master mv. omkring
jernbanen.

13

‹

FIGUR 9
Standpunkt 3.
Visualisering af
referencescenariet.
Udsyn langs
jernbanen mod vest.
Beplantningen langs
banen forventes
bevaret og vil fortsat
skærme udsynet
til denne. De nye
bygninger er groft
skitseret, ligesom der
er indsat transparente
træer til at illustrere
mulig ny beplantning.
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FIGUR 10
Standpunkt 3.
Visualisering af
den nye vej- og
stibro. Udsyn langs
jernbanen mod
vest. Den nye bro vil
primært være synlig i
kraft af trafikanterne,
mens skråstagen
udgør det mest
markante element.
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FIGUR 11
Forskel i trafiktal
efter udbygning
af NærHeden og
etablering af bro
sammenlignet med
referencescenariet.
Røde tal angiver en
stigning og grønne
tal et fald i forhold til
referencescenariet.
Tallene angiver det
gennemsnitlige
daglige antal biler
pr. døgn i begge
retninger tilsammen.
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4.2
TRAFIK
I anlægsfasen vil projektet medføre enkelte kortvarige afbrydelser af togtrafikken
i forbindelse med anlægsarbejdet. Dette vurderes som en lille påvirkning for de
togrejsende. For vejtrafikken vil de trafikale gener i anlægsfasen være ubetydelige.
I driftsfasen kører togtrafikken på jernbanen uændret i forhold til i dag. Der kommer
en betydelig biltrafik på den ny vej- og stiforbindelse. Beregninger viser ca. 9.000
biler pr. døgn, og der vil komme en øget belastning på Hovedvejen, der ombygges
med flere svingbaner. Den ny vejforbindelse vil medføre en betydelig aflastning af
Brandhøjgårdsvej i forhold til referencescenariet. Samlet vurderes der at være ingen
til ubetydelig negativ påvirkning af trafikken og en lokal middel positiv påvirkning.
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FIGUR 12
Differenskort. Forskel
mellem støjniveau
i reference- og
driftssituation. Blå
farve viser hvor
støjniveruet falder,
og rød farve viser
hvor støjniveauet
stiger. Der vil være
få boliger, som vil få
en markant forøgelse
af støjniveauet,
men mange boliger
som vil opleve en
mindre reduktion af
støjniveauet.

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN
MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

4.3
STØJ
Det forventes, at anlægsaktiviteter ved etablering af broen over jernbanen vil
foregå indenfor normal arbejdstid kl. 07-18 på hverdage. I forbindelse med meget
støjende anlægsaktiviteter som f.eks. ramning af jernspuns til fundering af broen,
vil ejendomme beliggende i en afstand ud til ca. 200 meter fra anlægsaktiviteten,
kunne opleve en støjpåvirkning som er højere end den normalt anvendte
grænseværdi/kriterieværdi. Ved øvrige anlægsarbejder såsom jordarbejder,
betonstøbning og efterfølgende montagearbejder, vil der ikke være nogen
støjpåvirkning af de nærmeste ejendomme indenfor normal arbejdstid kl. 07-18 på
hverdage. Samlet vurderes støjpåvirkningen fra anlægsarbejdet at være lille.
Når vejforbindelsen er åbnet for vejtrafik, vil der være en reduktion af støjniveauet
fra vejtrafikken langs Brandhøjgårdsvej og Stenbuen. Der vil være få boliger ved
Hedevolden, som vil få en markant forøgelse af støjniveauet, mens mange boliger vil
få en mindre reduktion af støjniveauet. Samlet vurderes støjpåvirkningen i driftsfasen
at være lille. På denne baggrund gennemføres der ikke afværgende foranstaltninger
i projektet f.eks. opstilling af støjskærme og lignende.
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FIGUR 13
Minimumsafstand for
at opnå acceptabelt
vibrationsniveau
med hensyn til
bygningsskadelige
vibrationer og
komfortniveau i
forbindelse med
ramning af spuns og
pæle i anlægsfasen.
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4.4
VIBRATIONER
Det vurderes, at der ikke er risiko for bygningsskadelige vibrationer for de
omkringliggende bygninger når der under anlægsarbejdet skal rammes betonpæle
og spunsplader ned i jorden ved etablering af fundamentet til broen.
I forbindelse med etablering af fundamentet til broen vil den vejledende
grænseværdi blive overskredet. Dog kun på et niveau hvor vibrationerne kan føles
ubehagelige for mennesker, men ikke er skadelige for bygninger. Da anlægsarbejdet
kun er i en kortere periode, vil overskridelse kun påvirke et begrænset antal
personer i en kort periode. En oplysningskampagne til naboer med informationer
om de kommende anlægsarbejder og eventuelle påvirkninger vil kunne sikre at
arbejdet kan gennemføres uden gener for naboer. Samlet vurderes påvirkningen fra
vibrationer i anlægsfasen at være lille.
4.5
LUFTFORURENING
Ved etablering af den nye vej- og stiforbindelse vil der ske en omlægning af trafikken
indenfor projektområdet og på vejene omkring projektområdet og dermed også en
ændring i den lokale luftkvalitet.
Overordnet set vil projektet ikke medføre en stigning i luftforureningen i området,
men på enkelte vejstrækninger kan koncentrationen af luftforurening forventes at
stige.
Påvirkningen omkring den nye vej- og stiforbindelse, og gennem NærHeden
vurderes at være lille. Det skyldes tre forhold. Dels at den øgede trafik på den nye
vej- og stiforbindelse er relativt begrænset, dels de relativt gode spredningsforhold
omkring vejforbindelsen, og dels at luftkvaliteten i området i forvejen er forholdsvis
god.
På dele af Hovedgaden og på Brandhøjgårdsvej og Stenbuen forventes en
reduktion i trafikken da bilerne i stedet vil benytte den nye vejforbindelse, og derfor
kan der her forventes en forbedring af luftkvaliteten.
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FIGUR 14
Naturforhold i
projektområdet. Søen
i Kulturparken er
ikke en naturlig sø,
men etableret som et
regnvandsbassin.
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4.6
BIOLOGISK MANGFOLDIGHED, ARTER OG NATURTYPER
Projektet vil generelt medføre ingen eller ubetydelig miljøpåvirkning på
naturinteresser i området. De områder, der skal inddrages som følge af etablering
af broen, vurderes ikke at indeholde væsentlige levesteder for dyr og planter. Der er
dog registreret træer, som kan være egnede for flagermus. De træer der potentielt
kan fungere som levested for flagermus, skal fældes uden for flagermusenes
yngle- og dvaleperiode, som er i maj, september eller oktober måneder. Ligeledes
vil anlæggelse af broen ikke påvirke det naturagtige regnvandsbassin i Kulturparken,
som er naturbeskyttet.

‹

FIGUR 15
Flagermusegnede
træer inden for
projektområdet
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FIGUR 16
Der går en række
stier gennem
Kulturparken.
Området opleves
lukket og varieret
på grund af terræn,
beplantning og
forskellig formidling
af kultur-historisk
information.
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4.7
REKREATIVE FORHOLD
Hedehusene Kulturpark er det primære rekreative område nær projektet.
Anlægsarbejderne vil her medføre støj- og vibrationsgener samt kørsel med tung
trafik. Oplevelsen i parken ændres derfor, og det må forventes, at brugen af den
vestlige del af parken reduceres og påvirkes, mens arbejdet står på. Stien langs
jernbanen opretholdes i anlægsfasen, men det vil være nødvendigt at spærre den i
korte perioder. Der vil blive opsat informationsskilte der henviser til alternative ruter.
Påvirkningen vurderes at være middel.
Vej- og stiforbindelsen vil inddrage en del af Kulturparkens areal mod vest. Broen
vil desuden fremstå som et markant og synligt element i dele af parken, når
beplantning mv. er ryddes af hensyn til vejforbindelsen. Når anlægsarbejder er
afsluttet vil der blive etableret beplantning for at reducere synligheden, men området
vil opleves bart i en årrække. Trafikstøjen fra den nye vej forventes at forstyrre
oplevelsen i den vestlige del af parken. Påvirkningen vurderes at være væsentlig
for de rekreative muligheder. Det skyldes blandt andet, at der er tale om et direkte
arealindgreb, samt at parken udgør det primære rekreative område i lokalområdet.
Cykelstien langs banen opretholdes og føres under broen gennem en tunnel. Den
nye bro vil medvirke til at skabe bedre forbindelse for cyklister på tværs af jernbanen
mellem det eksisterende Hedehusene og det nye NærHeden.
Området indeholder også enkelte kulturhistoriske elementer i form af en fredet
rundhøj og Ansgar Kirke. Hverken elementerne eller oplevelsen af dem påvirkes
betydeligt.
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FIGUR 17
Areal hvor der er
påvist forurening
(V2) syd for banen.
De øvrige arealer
er klassificeret som
lettere forurenede.

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN
MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

4.8
JORDBUND OG JORDFORURENING
Der er kendte jordforureninger i området hvor den nye vej- og stiforbindelse bliver
etableret, dog vil håndteringen af forurenet jord have ubetydelige konsekvenser, da
forurenet jord vil blive håndteret efter gældende lovgivning og i henhold til HøjeTaastrups vejledning og regulativ.
I tilfælde af, at der konstateres yderligere jordforurening under bygge-processen, vil
arbejdet blive standset og Høje-Taastrup kommunes miljømyndighed skal kontaktes
så der kan tages stilling til hvordan forureningen skal håndteres.
Ved forurening af jorden fra eksempelvis defekte hydraulikslanger fra
entreprenørmaskiner der arbejder på stedet, ved tankning eller spild med
andre forurenende stoffer, vil det forurenede jord øjeblikkeligt blive opsamlet og
efterfølgende bortskaffet til en godkendt modtager.
Den entreprenør der skal anlægge den nye vej- og stiforbindelse skal udarbejde en
beredskabsplan for projektet, så det står helt klart for alle, hvem der skal gøre hvad,
og hvem der skal kontaktes i forbindelse med et eventuelt spild eller anden form for
ulykke.
4.9
GRUNDVAND
Etablering af den nye vej- og stiforbindelse vil ikke have grundvandsmæssige
konsekvenser. Broen bliver bygget på en måde, så der ikke vil være behov for at
bortlede grundvand andet end eventuelt meget små mængder.
Grundvandet er ca. 10 meter under det niveau, hvor der skal udgraves
til brofundamenterne. Der er således en yderst begrænset risiko for at
arbejdet i anlægsfasen vil have en negativ påvirkning på grundvands- og
drikkevandsressourcen.
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5

OPSAMLING PÅ 						
AFVÆRGEFORANSTALTNINGER

KAPITEL OG EMNE

AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER OG ANBEFALINGER

4.1 Landskab, byrum og visuelle forhold
Afværgende foranstaltninger

For at mindske den visuelle forbindelse fra kulturparken til den nye vej vil
der som afværgeforanstaltning blive etableret afskærmende beplantning.

4.2 Trafik
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

4.3 Støj
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

4.4 Vibrationer
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

Anbefalinger

For at overholde det vejledende grænseværdier for vibrationskomfortniveau
kan følgende overvejes:
›› at søge Høje-Taastrup Kommune om dispensation for at have et
vibrationsniveau over vejledende grænseværdi for en periode af to uger
per aktivitet.
›› at vibrationsovervåge bygninger og klargøre en alternativ plan for
afværgetiltag i tilfælde af, at vejledende grænseværdi overskrides i mere
end en uge.
At overveje følgende afværgetiltag såfremt længerevarende overskridelser
af vejledende komfortniveau måles.
›› forbore pæle eller vibrere spuns.

4.5 Luftforurening
Afværgende foranstaltninger

›› Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

4.6 Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper
Afværgende foranstaltninger

Det skal sikres, at der i anlægsfasen ikke sker en påvirkning af det
§ 3-beskyttede bassin på grund af eventuel erosion fra dæmningerne, fra
kørsel langs kanterne eller lignende.
Det skal sikres, at flagermusegnede træer fældes uden for flagermusenes
yngle- og overvintringsperioder. Det vil sige, at træerne skal fældes i maj,
september eller oktober.
Såfremt det bliver nødvendigt, at udvide vejdæmningen ud i bassinet
således at bassinet påvirkes af gravearbejde, skal dette arbejde ske uden
for paddernes yngleperiode, således må gravearbejdet ikke finde sted i
perioden 1. marts – 1. august.

4.7 Rekreative forhold
Afværgende foranstaltninger

I forbindelse med midlertidige lukninger af cykelstien langs jernbanen skal
der opsættes skilte med alternative ruter.
For at mindske udsynet til broen og vejen fra parken skal der som
afværgeforanstaltning etableres beplantning i parken langs denne, hvilket
over tid vil medvirke til at skærme udsynet til vej- og broforbindelsen fra
parken.
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4.8 Jordbund og jordforurening
Afværgende foranstaltninger

Ved forurening af jorden fra eksempelvis defekte hydraulikslanger, ved
tankning eller spild med andre miljøfremmede stoffer, skal den forurenede
jord øjeblikkeligt opgraves og efterfølgende bortskaffes til en godkendt
modtager.
I tilfælde af, at der konstateres yderligere jordforurening i anlægsfasen, skal
arbejdet standses, og kommunens miljømyndighed skal kontaktes.
I forbindelse med udbud af opgaven skal der stilles der krav til
entreprenøren om, at der udarbejdes en beredskabsplan for projektet,
så det står helt klart for alle, hvem der skal gøre hvad, og hvem der skal
kontaktes i forbindelse med et eventuelt spild eller anden form for ulykke.

Anbefalinger

Risikoen for spild af forurenende stoffer kan minimeres ved, at der stilles
krav til entreprenørens oplag af olie og kemikalier. Kravene omfatter
også spildbakker under olietanke, oplagring af kemikalier i særlige
miljøcontainere og hindring mod påkørsel.
Det kan tilstræbes, at mobile tanke flyttes så lidt som muligt, samt at
entreprenørmaskiner og udstyr vedligeholdes, så brud på hydraulik-slanger
og lignende forhindres.

4.9 Grundvand
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN
MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN
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