NY VEJFORBINDELSE
VEJBRO OVER VESTBANEN
VED HEDEVOLDEN

INDKALDELSE AF IDÉER OG
FORSLAG
DELTAG I DEBATTEN
Høje-Taastrup

NY BRO OVER BANEN
en

Den nye bro er en vej- og stibro, over jernbanen ved

kombineret vej- og stibro hen over den firesporede

Hedevolden. Broforbindelsen tilsluttes den eksisterende

jernbane Vestbanen (København-Roskilde). Broen vil

infrastruktur i et T-kryds ved Skolebakken i syd og i et

skabe en direkte forbindelse mellem den nye bydel

signalreguleret kryds ved Hovedgaden mod nord.

NærHeden
Hedevolden.

Kommune

og

ønsker

Hovedgaden

Dette

projekt

i
skal

at

etablere

Hedehusene
gennemgå

via
en

miljøkonsekvensvurdering.

Selve broen over banen bliver 43 meter. Projektets
samlede

længde,

inklusive

tilslutningsveje

og

dæmninger på hver side af banen, bliver ca. 160 meter.
Frem til 20. juni 2018 har alle mulighed for at komme

Broen vil have en bredde på ca. 16 meter, hvor vejen

med idéer, synspunkter og forslag til Høje-Taastrup

inklusiv rabat og fællessti med fortov og cykelsti vil

Kommune til brug i miljøkonsekvensvurderingen af

udgøre ca. 14 meter.

projektet.



Den nye bro vil skabe en direkte forbindelse mellem
Hedehusene og den nye bydel Nærheden. Den nye
vejforbindelse vil derfor ændre det trafikmønster, som
er i området i dag.


MILJØKONSEKVENSVURDERING (VVM)
Forkortelsen VVM står for ”Vurdering af Virkninger på
Miljøet”. VVM-reglerne fremgår af Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM).
Visualisering af den kommende vejbro over Vestbanen

Ved anlægsprojekter, der antages at påvirke det
omkringliggende miljø væsentligt, skal der således
udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering.








MILJØKONSEKVENSRAPPORT

IDEER OG FORSLAG

I en miljøkonsekvensrapport påvises, beskrives og

Formålet med denne fase er at give mulighed for, at

vurderes det planlagte projekts virkninger på det

borgere,

omkringliggende miljø, både de direkte og indirekte

myndigheder kan byde ind med forslag og idéer til

virkninger.

emner, som skal have særligt opmærksomhed i

interesseorganisationer,

virksomheder

og

miljøkonsekvensrapporten.
Dette indbefatter:
Denne fase er første fase i miljøvurderingsprocessen,
Mennesker, flora og fauna

og den er vigtig for at skabe overblik over de centrale

Jordbund, vand, klima og landskab

elementer i projektet. Derfor er det allerede nu relevant

Materielle goder og kulturarv

at komme med forslag til miljøpåvirkninger, der særligt

Samspillet mellem disse ovenstående faktorer

bør belyses, eller bidrage med viden om særlige lokale
miljøforhold.

Miljøkonsekvensrapporten har således til formål at



skabe en samlet forståelse for projektet og vurdere de

FREMADRETTET

miljøkonsekvenser,

Ideer og forslag, som sendes ind i denne høringsfase,

som

potentielt

vil

forekomme.

Herved skabes det bedst mulige grundlag for både

vil

offentligheden

miljøkonsekvensrapporten for den nye vejbro.

samt

miljømyndighedens

endelige

således

indgå

i

det

videre

arbejde

med

beslutning om, hvorvidt der skal give tilladelse til, at
vejbroen etableres.

Høje-Taastrup

Kommune

forventer

at

sende

miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring i efteråret
I miljøkonsekvensrapporten vil de eksisterende miljø-

2018, Først derefter – og på baggrund af de indkomne

og planforhold blive beskrevet, og konsekvenserne i

bemærkninger

både anlægs- og driftsfasen vil blive vurderet. Der vil

konklusioner – kan Høje-Taastrup Kommune udstede

også

mulige

den endelige projekttilladelse, som gør det muligt at

tage

etablere vejbroen. Denne proces forventes at være

højde for alle relevante miljøforhold, men det forventes,

afsluttet omkring årsskiftet og anlæg af vejbroen

at der vil være særligt fokus på følgende forhold:

forventes at starte op i første halvdel af 2019.

i

relevant

omfang

afværgeforanstaltninger.

blive

set

på

Undersøgelserne

vil



og

miljøkonsekvensrapportens


Anlægsfase
o

Støj og støv

o

Jordforurening

o

Trafik

KOM MED IDÈER OG FORSLAG SENEST 20.
JUNI 2018
Idéer og emner, som du mener skal belyses, og som bør

Driftsfasen:



o

Støj

o

Landskab og visuelle forhold

o

Trafik

indgå i den kommende miljøkonsekvensvurdering (VVM),
kan sendes via e-mail til: tmc@htk.dk
Mærkes: "Miljøvurdering af Ny bro ved Hedevolden"
Bidrag skal være Høje-Taastrup Kommune i hænde
senest den 20. juni 2018
Yderligere information kan findes på Høje-Taastrup
Kommunes hjemmeside: www.htk.dk

