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7

Indledning

Sammenhæng mellem NærHeden og det eksisterende Hedehusene står som noget helt centralt i udviklingen af NærHeden. Helt fra begyndelsen har det stået
klart, at der skulle findes en god løsning til at forbinde byen, så både bilister,
cyklister og fodgængere kan bevæge sig nemt mellem NærHeden og den øvrige
del af Hedehusene. Høje-Taastrup Kommunes byråd har derfor besluttet, at de
to bydele skal forbindes med en vej- og stiforbindelsen mellem Hedehusene og
NærHeden via en bro over jernbanen. Forbindelsen skal udformes som en forlængelse af Kallerupvej syd for Hovedgaden og føres som en bro over jernbanen
til Skolebakken i NærHeden. Der etableres også cykelsti og fortove langs forbindelsesvejen og over broen (Figur 1-1).

Figur 1-1

Visualisering af den kommende vejbro over Vestbanen (Dissing+Weitling,
2017).

For at afdække om projektet har væsentlig indvirkning på miljøet er der gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet og der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.
Projektet er omfattet pkt. 10b og 10e i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM). Loven omtales herefter blot som miljøvurderingsloven. På denne baggrund har bygherre, som er Høje-Taastrup Kommunes afdeling Driftsbyen, be-
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sluttet at anmode myndigheden, som er Høje-Taastrup Kommunes afdeling Teknik og miljø, om at undergå en miljøvurdering jf. § 18 stk. 2 i miljøvurderingsloven.
Høje Tastrup Kommune afdeling Teknik og Miljø er myndighed for miljøvurderingsloven og omtales herefter Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har imødekommet bygherres anmodning om at igangsætte miljøkonsekvensvurdering af den nye vejbro over banen mellem hovedgaden og Skolebakken.
I denne miljøkonsekvensrapport beskrives projektet og de forventede miljømæssige konsekvenser af etableringen af den nye vejbro. I undersøgelsen indgår alle påvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og kumulative
effekter under både anlæg og drift.
Forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten har Høje-Taastrup Kommune afgivet en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold
og omfang. Når Høje-Taastrup Kommune har gennemgået miljøkonsekvensrapporten sendes den i høring hos berørte myndigheder og offentligheden. Efter
høringen træffer Høje-Taastrup Kommune afgørelse om, hvorvidt projektet kan
etableres.
Miljøvurderingsprocessen er illustreret i nedenstående Figur 1-2 i fem trin.
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1. FOROFFENTLIGHEDSFASEN (6. juni - 20. juni 2018)
Høring af berørte myndigheder og offentligheden om afgrænsning af
miljøkonsekvensrapporten.
6. juni - 20. juni 2018

2. AFGRÆNSNINGSUDTALELSE (6. jul 2018)
Myndighedens afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.
Relevante høringssvar inddrages med hensyn til indhold og metode af
miljøkonsekvensvurderingen.

3. MILJØKONSEKVENSRAPPORT (denne rapport)
Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og myndigheden vurderer
rapporten.

4. OFFENTLIG HØRING
Udsendelse af ansøgning, miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse i
offentlig høring.

5. GODKENDELSE
Behandling af høringssvar og afgørelse om tilladelse til det ansøgte projekt.

Figur 1-2

Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen med markering
af, om det er miljømyndigheden eller bygherre, der er ansvarlig.
Myndighed: Høje-Taastrup Kommune – Teknik og Miljø center
Bygherre: Høje-Taastrup Kommune - Driftsbyen
Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen

1.1

Læsevejledning

Miljøkonsekvensrapporten indledes med en generel introduktion og baggrund for
projektet. Herefter følger projektbeskrivelsen, som beskriver projektet og de
detaljer, som er nødvendige for vurderingen i de enkelte fagkapitler samt afgrænsning af projektområdet og de alternativer, der er vurderet. I kapitel 3
gennemgås de eksisterende og fremtidige planforhold. Kapitel 4 omhandler de
principper og metoder, der anvendes i vurderingen, herunder afgrænsning af de
miljøemner, der behandles. Denne afgrænsning sætter rammerne for den efterfølgende miljøvurdering af projektets konsekvenser.
Kapitel 5-5.9 er fagkapitler om:

›
›
›
›

Landskab, byrum og visuelle forhold
Trafikale forhold
Støj
Vibrationer
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›
›
›
›
›

Luftforurening
Biologisk mangfoldighed
Rekreative forhold
Jordbund og jordforurening
Grundvand

De enkelte fagkapitler er bygget ens op. Således indeholder hvert kapitel:

›
›
›
›
›
›

Metode
Lovgrundlag
Eksisterende forhold
Konsekvenser i anlægsfasen
Konsekvenser i driftsfasen
Konklusion

Der er grænseflader mellem mange af kapitlerne eksempelvis er støjberegningerne baseret på trafiktallene ligesom luftvurderingen bygger på trafiktallene.
Projektbeskrivelsen er nødvendig for forståelse af dem alle.
Efter fagkapitlerne gennemgås de indarbejdede afværgeforanstaltninger i kapitel
6. Rapporten afsluttes med en referenceliste over de anvendte kilder.
Der er ligeledes udarbejdet et selvstændigt dokument med et ikke-teknisk resumé. Dette dokument opsummerer de vigtigste pointer fra rapporten og formidler dem på en måde, der gør det let at få overblik over projektet og rapporten – også for folk uden forhåndskendskab til de miljøemner, der behandles. Det
ikke-tekniske resumé er vedlagt rapporten som Bilag A.
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2

Projektbeskrivelse

2.1

Afgrænsning af projektområdet

11

Projektområdet er det areal, hvor projektet medfører ændringer i driftsfasen.
Området er vist i Figur 2-1. I anlægsfasen er der behov for at inddrage et større
areal midlertidigt til byggeplads, skurvogne, materialeoplag og til en kran til
brug for etablering af broen. De arealer, som midlertidigt inddrages til arbejdsarealer, fremgår ligeledes af Figur 2-1.
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Figur 2-1

Projektområdet, hvor der sker permanente ændringer, og arbejdsarealer,
som delvist ligger uden for projektområdet og kun benyttes i anlægsfasen.
Ligeledes ses det kommende vejnet i NærHeden.

2.1.1 Undersøgelsesområdet
Undersøgelsesområdet er for de enkelte miljøemner minimum defineret som
projektområdet inklusiv arbejdsarealer, dog vil det nødvendige undersøgelsesområde variere fra miljøemne til miljøemne og det vil derfor være større for
nogle miljøemner

2.2

Eksisterende forhold inden for projektområdet

Hvor vejforbindelsen etableres nord for jernbanen er arealet i dag bypark med
græsplæne og beplantning. Langs med det kommende vejtracé fra Hovedgaden

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

13

forløber vejen Hedevolden, som ender blindt for biler ved banen, men en sti
fortsætter og er forbundet til en sti, som forløber langs jernbanen.
Syd for jernbanen er området i dag et grusareal, som er under udbygning til den
nye bydel NærHeden og som er udformet som en rampe klar til at forbinde den
nye bro. Byggefelterne omkring den kommende vejforbindelse er endnu ikke
udbygget.

2.3

Beskrivelse af projektet

Høje-Taastrup Kommune ønsker at etablere en kombineret vej- og stibro over
den firesporede jernbane Vestbanen, som forløber mellem København og Roskilde. Broen vil skabe en direkte forbindelse mellem den nye bydel NærHeden og
Hovedgaden i Hedehusene. Vejforbindelsen og broens placering fremgår af Figur
2-2.

Figur 2-2

Området hvor den nye vejbro etableres. Broen etableres hen over Vestbanen og forbinder den nye bydel NærHeden og Hedehusene.
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2.3.1 Broen
Broen etableres som en skråstagsbro med en enkelt 33 meter høj pylon, og kørebanen vil være ca. 7,5 meter over jernbanen. Skråstagsbroen etableres i stål
med bredden 17,5 meter og med et ca. 42 meter langt fag over jernbanen, der
via en skråtstillet pylon på det ene landfæste er stag-ophængt og bagudforankret til to massive ankerblokke. Brodækket vil have en konstruktionshøjde/tykkelse på cirka 1,35 meter under kørebanen og frihøjden under broen er
6,2 meter.
Underbygningen udføres i armeret beton med lodrette fløjvægge parallelt med
jernbanesporene. Funderingen udføres enten som direkte fundering eller pælefundering. Ved en direkte fundering vil det være nødvendigt at etablere en fodspuns parallelt med jernbanespor for at kunne udgrave til fundamenterne uden
at beskadige jernbanen
Broen belyses med LED-bånd. Der vil være LED lys op langs pylon, i håndlister
og i broens midterhelle. Lys i håndlister og midterhelle vil oplyse vejen og fortovet, således opsættes der ikke lysmaster på selve broen.
Umiddelbart nord for broen etableres en stiunderføring, som forløber langs med
banens nordlige side (Figur 2-3).

Figur 2-3 En visualisering af skråstagsbroen og stiunderføring (Dissing+Weitling, 2017).

2.3.2 Vejforbindelsen
Vejforbindelsen udformes som en forlængelse af Kallerupvej syd for Hovedgaden
og føres som en bro over jernbanen til Skolebakken i NærHeden. Der etableres
cykelsti og fortove langs den nye forbindelsesvej. Forbindelsen tilsluttes den eksisterende infrastruktur i et signalreguleret kryds ved Hovedgaden mod nord og
et T-kryds ved Skolebakken i syd. Vejen fra Hovedgaden til Skolebakken vil få
navnet Hedevolden.
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Når tilslutningsveje og ramper på hver side af banen medregnes, vil vejforbindelsens samlede længde være ca. 360 meter. Den nye vej vil være ca. 14 meter
bred, bestående af to kørebaner af 3,25 meter, adskilt fortov på 1,5 meter og
cykelsti på 2 meter. Over broen etableres vejen med delt cykelbane og fortov på
samlet 3 meter.
Cykelstien som etableres langs den østlige side af den nye vej vil på strækningen mellem Hovedgaden og cykelstien i Byparken etableres som dobbeltrettet
cykelsti.
Ind- og udkørsel til den eksisterende Hedevolden sløjfes ved Hovedgaden og der
etableres i stedet ind- og udkørsel fra den nye vej. Op mod Hovedgaden etableres der to parkeringspladser på den eksisterende Hedevolden.
Langs vejen etableres et skråningsanlæg til eksisterende terræn med anlæg 1:2,
hvilket svarer til en hældning på ca. 27 grader. Ud for det eksisterende regnvandsbassin i Byparken etableres en støttemur på maksimalt 3 meter, således
at regnvandsbassinet ikke indskrænkes. Såfremt støttevæggen udgår af projektet vil vejdæmningen gå ud i det eksisterende regnvandsbassin i Byparken, og
der vil blive behov for at foretage en kompensationsudgravning et andet sted i
bassinet for at opretholde de nødvendige volumen.
Langs Hedevolden opsættes der 6 meter dobbeltsidet lysmaster.
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Figur 2-4 Forbindelsesvejen Hedevolden mellem Hovedgaden og Skolebakken

2.3.3 Sti langs banen
Der etableres en tunnel nord for broen over jernbanen, således at stien langs
den nordlige del af Vestbanen opretholdes.

2.3.4 Ombygning af vejkryds
Vejkrydset ved Hovedgaden / Hedevolden / Kallerupvej vil blive ombygget, således at den nye vej Hedevolden, bliver tilkoblet fra den sydlige side. Derudover
vil ombygningen af krydset indebære, at der etableres et nyt fodgængerfelt med
tilhørende fodgængerhelle i den østlige side af krydset. Den geometriske udformning af krydset bliver ændret, således at den eksisterende vejgeometri
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sideforskydes, og der etableres en ny venstresvingsbane mod NærHeden. Venstresvingsporet mod Kallerupvej er undladt.
Hvor det findes nødvendigt, indsnævres cykelstierne på begge sider af vejkrydset til 1,8 meter i bredden, samt fortovene til 1,5 meter. Dette for at undgå berøring af private matrikler.
Buslommen på Hovedgaden med køreretningen mod Taastrup flyttes ca. 120
meter mod øst mod Taastrup. Buslommen flyttes fordi der skal etableres et nyt
venstresvingsspor i modsat retning mod NærHeden og en fodgængerhelle. Buslomme placeres hvor det generer overkørsler til private matrikler mindst muligt.

2.3.5 Afvanding
Afvanding af broen og en del af vejen, nord for broen samt stien vil blive tilsluttet via olieudskiller en eksisterende ø1000 regnvandsledning som ligger i/ved
stien på den nordlige side af jernbanen. Ledningen har overløb/udledning til
regnvandsbassinet nordøst for den nye bro. Syd for broen tilsluttes broens afvanding til vejens afvanding, der samlet kobles på afvandingssystemet i NærHeden. Afvanding af vejen og broen udformes efter principper, således at der ikke
opstår gener ved en 5 års hændelse.
Skråninger langs vejen afvandes via grøfter og nedsiver i grøfter evt. suppleret
med faskine. Der sker ikke afvanding til jernbanens afvandingssystem.

2.3.6 Ressourceanvendelse
Projektet vil anvende ressourcer i mindre grad, beton (cement) ca. 1.300 m³,
stål ca. 700 ton og grus/sten ca. 1.600 m³.

2.3.7 Affald
I forbindelse med projektet vil der ske oprydning af eksisterende vejbelægninger, hvor Hovedgaden ombygges og hvor vejprojektet etableres hen over eksisterende belægninger. Belægninger som opbrydes vil blive håndteret efter gældende regler og i størst muligt omfang blive genanvendt.

2.3.8 Arealinddragelse
Kantstenslinje og bredden på fortov i det sydøstlige hjørne af krydset ved Hovedgaden medfører, at projektet inddrager et lille areal af ejendommen Hovedgaden 399, matrikel på hjørnet, og Høje-Taastrup Kommune skal erhverve hjørnet af matriklen.
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2.4

Anlægsfase

2.4.1 Bro
Ved anlæg af den nye vejforbindelse påvirkes Vestbanen i anlægsfasen. Ved
etablering af skråstagsbroen skal der etableres en midlertidig mellemunderstøtning af et sidespor som dog ikke er i drift. Dette kræver en sporspærring på omtrentligt tre måneder af sidesporene.
Når den præfabrikerede bro skal løftes på plads over jernbanen er det
nødvendigt i korte perioder at stoppe togtrafikken (sporspærringer) i alle fire
hovespor. Sporspærringer vil være af ca. otte timers varighed. Der skal være
reservespærringer, hvis vindstyrken ikke tillader kranløft.
Desuden kræves et antal sporspærringer med kørestrømsafbrydelse af fire timers varighed i 1-2 spor af gangen for montage af skærmtage og autoværn på
broen, hvis ikke disse kan monteres inden brodækket løftes ind.

2.4.2 Vej og sti
Skolebakken som bliver etableret som en del af det nye vejnet i NærHeden og
som vejforbindelsen vil slutte til mod syd bliver anlagt som GAB-vej i 2018. Dvs.
uden færdige kantstenslinjer, belysning eller beplantning. Den endelige færdige
vej forventes etableret efter al byggeaktivitet på de tilstødende parceller er færdigetableret. Vejen er p.t. planlagt til at blive færdigetableret i 2022. Der vil således være en længere periode hvor vejbroen vil fremstå færdigetableret, mens
Skolebakken er en midlertidig vej, da den skal fungere som byggeplads vej. I
den periode, hvor vejene kobles sammen afmærkes og skiltes der efter Vejdirektoratets standarder for vejarbejdeafmærkning.
Ved tilslutningen til Hovedgaden skal det eksisterende signalanlæg nedlægges,
og der skal etableres et nyt. I anlægsfasen skal der være høj fokus på trafikafvikling, da Hovedgaden er meget befærdet. Regler for vejarbejdeafmærkning vil
blive fulgt.
Udover vejtilslutningerne i nord og syd, vil projektet også påvirke en eksisterende gang- og cykelsti umiddelbart nord for jernbanen. Denne sti vil i anlægsperioden blive spærret for cyklister og gående og midlertidigt omlagt.

2.4.3 Anlægsperiode
Det forventes, at anlægsfasen varer ca. ti måneder og udføres i 2019.
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2.5
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Projektalternativer

2.5.1 Forskellige løsninger for bro og tunnel
NærHeden og Høje-Taastrup Kommune har i fællesskab undersøgt og vurderet
fordele og ulemper ved forskellige løsninger for placering og udformning af vejog stiforbindelser samt muligheden for at etablere vej- og stiforbindelsen som
en tunnel under banen. Der er peget på en række uhensigtsmæssigheder ved en
tunnel. Jernbanen ligger ca. 2 meter lavere end Hovedgaden, og en tunnel skal
derfor sænkes omkring 7 meter fra Hovedgaden for at komme tilstrækkeligt ned
under jernbanen. En sådan nedkørsel vil fylde hele strækningen mellem Hovedgaden og jernbanen og dermed virke som en barriere og skæmme omgivelserne.
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 –
ikke mindst fordi den visuelt vil give den bedste ankomst til NærHeden, ligesom
trygheden for de bløde trafikanter vil være størst ved en broløsning.
Det har ligeledes været undersøgt at etablere broen som en betonbro eller en
buebro. Høje-Taastrup Kommune har fravalgt disse broløsninger til fordel for
den mere synlige skråstagsbro.

2.5.2 Tracé oven i eksisterende vej Hedevolden
Det har været overvejet, at placere den nye vejforbindelse i den eksisterende
vej Hedevolden vest for Byparken. Dette tracé er fravalgt af flere grunde.
Det er økonomisk en fordel, at banen skæres lige øst for Hedevolden vej, idet
brospændet således vil blive kortere grundet det sydlige sidespors skæve vinkel
med hovedsporene. Ydermere er det en udførelses- og økonomisk fordel med en
vinkelret skæring med banen. Begge disse fordele betyder, at der er en væsentlig besparelse ved at det nye vejtrace flyttes mod øst i forhold til eksisterende
vej Hedevolden.
Etablering af den nye vej i den eksisterende Hedevolden vej vil medføre en større arealinddragelse af en privat ejendom vest for Hedevolden vejen, hvilket ikke
er ønsket. Endvidere vil eksisterende adgange til matriklerne langs Hedevolden
ikke kunne ske via de eksisterende adgangsveje.

2.6

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 vurdering af miljøpåvirkningerne fra dette projekt er den
situation hvor de nuværende forhold er fremskrevet til 2036 hvor NærHeden er
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fuldt udbygget med 3000 boliger med de afledte effekter dette har herunder en
generel trafikal udvikling.

2.7

Andre planer og projekter

Hvis flere projekter foregår i samme område på samme tid, vurderes deres samlede effekt på miljøet som den kumulative effekt. Den samlede effekt af flere
projekters påvirkninger kan være væsentlig, selvom påvirkningen fra det enkelte
projekt isoleret set ikke er det.
Den nye vejbro etableres lige nord for bydelen NærHeden som er under udvikling. Etableringen af den nye bydel startede i januar 2017. Boligbyggerierne vil
fortsætte frem til 2035.
Påvirkningerne fra anlægsarbejderne for de to projekter vil således kumulere i
anlægsfasen, ligesom både vejbroen og bydelen vil ibrugtaget i driftsfasen.
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Planforhold

I dette kapitel kortlægges de eksisterende overordnede planforhold, som berøres direkte af projektet. Herefter beskrives de fremtidige planforhold og det vurderes, hvilken påvirkning projektet har. Planforhold inden for de enkelte miljøemner er behandlet i de relevante fagkapitler.
Relevante planforhold omfatter på nationalt niveau de arealbestemmelser, der er
fastsat i planloven samt eventuelle landsplandirektiver. Relevante planforhold på
kommunalt niveau omfatter kommuneplanrammer, lokalplaner samt forslag til
lokalplaner inden for projektområdet:

›
›
›

Fingerplan 2017
Høje-Taastrup Kommuneplan 2014-2026, med senere tillæg
Lokalplan 4.26

3.1

Fingerplan 2017

Høje Taastrup Kommune er omfattet af Fingerplan 2017 (Erhvervstyrelsen,
2017), som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Fingerplanen fastlægger blandt andet en afgrænsning af storbyområdet og de grønne
kiler. Hovedformålet for de grønne kiler er at tilgodese behovet for det almene
friluftsliv og sikre mulighederne for offentlig adgang og ophold.
Projektområdet er 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.

3.1.1 Fremtidige forhold
Etablering er vej- og stiforbindelsen over jernbanen ved NærHeden skaber forbindelse mellem den eksisterende Hedehusene og den nye bydel NærHeden.
Projektet er i overensstemmelse med Fingerplan 2017.
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3.2

Høje-Taastrup Kommuneplan 2014-2026,
med senere tillæg

Høje-Taastrup Kommuneplan 2014-2026 fastsætter de overordnede mål for udviklingen i kommunen og er således grundlaget for al fysisk planlægning og
overordnet koordinering. I kommuneplanen findes retningslinjer og planrammer
for udvikling i det åbne land og for byudvikling.
Projektområdet ligger delvist inden for fem gældende kommuneplanrammer
3640, 3600/3601, 3590, 3650 og 3390 (Figur 3-1).

Rammeområde 3640. Offentlige formål. Hedehusene Bypark.
Byzone. Området anvendes til offentlige formål: Bypark, fritidscenter og idrætsformål. Der kan kun opføres bygninger, der er relaterede til områdets aktiviteter. Området er en del af bymidten og et stationsnært kerneområde (Høje
Taastrup Kommune, Høje Taastrup Kommuneplan 2014-2026, 2014).

Rammeområde 3600/3601. Centerformål. Hedehusene bymidte syd.
Byzone. Området anvendes til centerformål, bycenter (detailhandel, helårsbeboelse, offentlig og privat service, liberalt erhverv, kontor og administration, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed, hotel og restaurationsvirksomhed,
kulturelle aktiviteter, forsamlingshus, skole, institutioner, fritidsaktiviteter, biograf, stationsformål og lignende).
Vej- og stiforbindelser fremgår af kommuneplanens hovedstruktur. I rammeområdet sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse over jernbanen
ved Kallerupvejs forlængelse. (Høje-Taastrup Kommune , 2014 (1))

Rammeområde 3590. Centerformål. Hedehusene Bymidte.
Byzone. Området anvendes til bycenter, Hedehusene Bymidte (jernbane- og
busstation, stationsforplads, helårsbeboelse, parkering, detailhandel, liberale
erhverv, klinikker, kontorer, offentlig service, biografer, forsamlingshus, hotelog restaurationsformål samt forskellige ikke-gevinstgivende forlystelser i overensstemmelse med de generelle bestemmelser anført under Rammeplan for byerne, Hedehusene/Fløng by rammeplan).

Rammeområde 3650. Hovedgaden 373 – 403
Byzone. Området anvendes til helårsbeboelse: Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og enfamiliehuse på små grunde m.v.

Rammeområde 3390. Vildkildevej
Byzone. Området anvendes til helårsbeboelse: Enfamiliehuse, rækkehuse, gårdhuse og enfamiliehuse på små grunde m.v. Inden for området kan bebyggelse
på matrikel nr. 2cq med tilhørende anvendelse bevares og opretholdes i lokalplan.
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Figur 3-1
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Oversigt over de gældende kommuneplanrammer i området.

3.2.1 Fremtidige forhold
Etablering af vejen inden for rammenummer 3640 vil medføre at en del af arealet inden for rammeområdet fremover ikke kan benyttes til offentlige formål.
Dog vil vejen ikke være til hinder for, at den resterende del af rammeområdet
kan benyttes i overensstemmelse med formålet.
Etablering af vejforbindelsen inden for rammenummer 3600/36011 er i overensstemmelse med rammen.
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Etablering af vejen og udførsel af mindre ændringer af Hovedgaden vil kun påvirke en lille del af rammeområderne 3590, 3390 og 3650. Størstedelen af arealerne som påvirkes er i dag er udlagt vej. Projektet vil ikke være til hinder for at
den resterende del af rammeområderne kan benyttes i overensstemmelse med
formålet.
Vejforbindelsen er ligeledes i overensstemmelse med kommunens vejplan.

3.3

Lokalplan

Lokalplaner beskriver med udgangspunkt i kommuneplanrammerne en mere
detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen.
Lokalplanen styrer den fremtidige udvikling i et område og giver borgerne og
byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for det område, som en lokalplan dækker.
Projektområdet ligger delvist inden for følgende gældende lokalplaner (Figur
3-3).

Lokalplan 4.26
Fritidscenteret Hedehusene, vest for Hedevolden, mellem Hovedgaden og jernbanen. Lokalplanens formål er at fastlægge anvendelsen til rekreative og kulturelle formål samt blandt andet muliggøre etablering af en bypark. I lokalplanens
østlige side er der udlagt et vejtracé til en kommende vejforbindelse over banen,
og det fremgår i § 4, at vejadgang til området sker fra det nordøstlige hjørne fra
den fremtidige vej Sejlbjerg. Den fremtidige vejforbindelse fremgår også af lokalplanens illustrationsplan.
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Figur 3-2
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Illustrationsplan i lokalplan 4.26. Den fremtidige vejforbindelse er planlagt
øst for parken nær Ansgar Kirke.

Rammelokalplan 4.42
Rammeplan for NærHeden Hedehusene sætter retningslinjer for udvikling af den
nye bydel NærHeden. Terrænreguleringer i forbindelse med etablering af bro og
vejforbindelse over banen et tilladt jf. § 11.

Byplanvedtægt 4.18
Et område beliggende omkring Hovedgaden mellem Kallerupvej og Vesterkøb. Af
§6 vejforhold fremgår det, at nye veje og udvidelse af eksisterende veje skal ske
efter gældende vejlovgivning. Hovedgaden er udlagt som vej i lokalplanen.
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Figur 3-3

Gældende lokalplaner i området.

3.3.1 Fremtidige forhold
Lokalplan 4.26
Etablering af vejen igennem Byparkens vestlige del er ikke i overensstemmelse
med lokalplanen, da vejudlægget for den kommende vej er udlagt i lokalplanens
østlige side. Høje-Taastrup Kommune vil udarbejde en ny lokalplan for vej- og
stiforbindelsen over jernbanen.
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Rammelokalplan 4.42
Etablering af vejforbindelsen inden for rammelokalplanen er i overensstemmelse
med planen.

Byplanvedtægt 4.18
Tilslutning af vejforbindelsen til Hovedgaden og udførsel af mindre ændringer på
Hovedgaden er i overensstemmelse med byplanvedtægten.
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4

Principper og metoder for vurderingen

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de overordnede principper og metoder,
som benyttes i udarbejdelsen af denne miljøkonsekvensvurdering. En mere specifik gennemgang af metoder for de enkelte miljøemner, fremgår af de respektive delkapitler.
Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at:

›

Undersøge de mulige miljøpåvirkninger, inden den nye vej- og stiforbindelse ved NærHeden besluttes

›
›

Beskrive valg og fravalg af alternativer
Beskrive, hvordan projektet tilpasses, så væsentlige miljøpåvirkninger
mindskes eller undgås eller kompensere for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger).

I undersøgelsen indgår alle påvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, afledte og kumulative effekter og disse er indarbejdet i vurderingerne under de enkelte miljøemner samt i forhold til den øvrige udvikling i og omkring projektområdet. Miljøpåvirkningerne beskrives både i anlægs- og driftsfasen, i det omfang
myndighedens (Høje-Taastrup Kommune) afgrænsning har vist det nødvendigt.

4.1

Afgrænsning af miljøemner

Høje-Taastrup Kommune har udtalt sig om afgrænsningen af miljøemnerne i
miljøkonsekvensundersøgelsen. Udtalelsen er afgivet på baggrund af projektets
forventede miljøpåvirkninger og på indkomne høringssvar i forbindelse med den
første høring af berørte myndigheder og offentligheden. Høringen blev gennemført i perioden 6. juni til og med d. 20. juni 2018. Høje-Taastrup Kommune har
ikke modtaget høringssvar til projektet.
I kommunens udtalelse om afgrænsningen, er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af realisering af projektet identificeret og fastlagt. I afgrænsningen er det vurderet, at følgende miljøemner, skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten:

›
›

Visuelle forhold
Trafikale forhold

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

›
›
›
›
›
›
›

Støj
Vibrationer
Luftforurening
Biologisk mangfoldighed
Rekreative forhold
Jordbund og jordforurening
Grundvand

Disse emner fremgår af kapitel 5 - 5.9.
For hver miljøemne der er vurderet i miljøkonsekvensrapporten, fremgår det
ligeledes af myndighedens afgrænsningsudtalelse, hvilke vurderingskriterier,
indikatorer og databehov der benyttes. Disse er gengivet i tabellen herunder.
For enkelte emner er der vurderet ud over det som myndigheden har krævet.
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Tabel 4-1

Myndighedens afgrænsningsudtalelse med vurderingskriterier, indikatorer
og databehov der skal benyttes. Emner med "-" er det af myndigheden
vurderet at væsentlige påvirkninger kan udelukkes, og emnet ikke skal behandles yderligere.

Vurderingskriterier

Indikatorer

Databehov

Rekreative forhold

Arealinddragelse i den
rekreative park i anlægsfase

Påvirkning af rekreative
muligheder

Kvalitativ vurdering af rekreative muligheder

Støj / vibrationer

Støj i anlægs og driftsfasen.

Påvirkning af nærliggende
områder med støjfølsom
anvendelse i anlægs- og
driftsfase

Støj i anlægsfasen vurderes
på baggrund af erfaringsværdier fra anlægsarbejder generelt og med fokus på de væsentligste arbejdsprocesser for
projektet.

Miljøfaktorer
Befolkning og menneskers sundhed

Vibrationer i anlægsfasen

Undersøgelsen af de støjmæssige konsekvenser i driftsfasen foretages på baggrund af
støjberegninger udført ved
brug af beregningsmetoden
NORD2000.
Kvalitativ vurdering af vibrationer i nabobebyggelse for de
undersøgte anlægsaktiviteter.
Hvis den kvalitative vurdering
viser risiko for vibrationsskader, skal bygherre foretage en
vurdering ved hjælp af en
vibrationsmodel for anlægsarbejder.

Trafik

Ændringer af trafik- og
adgangsforhold i driftsfase, midlertidige ændringer af vej- og togtrafik og ændringer for
bløde trafikanter i anlægsfase

Påvirkning af trafikmønstre, fremkommelighed,
trafikstøj og trafiksikkerhed

Kvalitativ vurdering med fokus
på vej- og sporspærringer
samt afværgeforanstaltninger

Andre gener:
støv/skygge/vind

-

-

-

Nærliggende § 3beskyttet sø, eventuelle
andre forhold i parken.

Påvirkning af park og sø

Feltundersøgelser, tidligere
registreringer og kvalitativ
vurdering

Biologisk mangfoldighed
Natur / § 3-områder
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Miljøfaktorer

Vurderingskriterier

Indikatorer

Databehov

Bilag IV-arter

Levesteder for flagermus
i træer, som skal fældes
langs vej og jernbane

Påvirkning af flagermusens
levesteder

Feltundersøgelser, tidligere
registreringer og kvalitativ
vurdering

Natura 2000-områder

-

-

-

Jordbund/jordforurening

Håndtering af jord og
forurenet jord

Påvirkning af jordhåndtering i anlægsfase

Regler for jordhåndtering skitseres, og der anbefales en
jordhåndteringsplan

Jordarealer

-

-

-

Grundvand

Midlertidig sænkning af
grundvand i anlægsfase

Påvirkning af grundvandforhold i anlægsfase

Regler for midlertidig grundvandssænkning og krav til
håndtering af grundvand

Overfladevand

-

-

-

Luftforurening

Luftforurening i driftsfasen som følge af ændret
trafik

Lokal påvirkning af luftkvalitet i driftsfase

Luftforurening vurderes ud fra
trafikmodel, spredningsforhold
skitseres

Klimapåvirkninger

-

-

-

-

-

-

Arkæologisk

-

-

-

Arkitektonisk

-

-

-

Kirker og andre visuelle
kulturhistoriske elementer
/ kulturmiljøer

-

-

-

Højde af samt visuelt

Visuel påvirkning af by-

Overordnet kortlægning af det
planlagte og eksisterende

Jord

Vand

Luft og klima

Materielle goder
Eksisterende materielle
goder
Kulturarv

Landskab
Visuelle forhold / arkitektur
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Vurderingskriterier

Indikatorer

Databehov

udtryk af broen

rummet for driftsfasen

byrum samt kvalitativ vurdering understøttet af visualiseringer

Beskyttede landskaber

-

-

-

Kystlandskab

-

-

-

Risiko for større naturskabte ulykker eller katastrofer

-

-

-

Risiko for større menneskeskabte ulykker eller
katastrofer

-

-

-

Sårbarhed for påvirkninger
som følge af klimaændringer

-

-

-

Materialer og materiale/råstofforbrug

-

-

-

Vand- og energiforbrug

-

-

-

Affald/affaldshåndtering

-

-

-

Miljøfaktorer

Projektets sårbarhed

Ressourceeffektivitet
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4.2
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Overordnet vurderingsmetode

De eksisterende forhold beskriver den aktuelle miljøstatus/eksisterende situation, som er den situation, der benyttes som sammenligningsgrundlag for at vurdere, hvilke påvirkninger projektet medfører. Den eksisterende situation sammenlignes med et NærHeden som er fuldt udbygget, og ikke den nuværende
situation, hvor området er delvist udbygget.
Der anvendes følgende metode for vurderingerne:

›

Ingen/ubetydelig påvirkning: Det vurderes, at der ikke er en påvirkning
af miljøet, eller påvirkningerne anses som så små, at det ikke er nødvendigt
at tage højde for dem ved gennemførelse af projektet. Afværgeforanstaltninger er ikke relevante.

›

Lille påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af kort varighed, af
lille omfang eller i et begrænset område uden væsentlige interesser. Afværgeforanstaltninger er ikke nødvendige.

›

Middel påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af lang varighed,
af stort omfang eller i et stort område med særlige interesser. Afværgeforanstaltninger eller projekttilpasninger overvejes.

›

Væsentlig påvirkning: Der vurderes at være en irreversibel påvirkning i
hele projektets levetid, i et stort område eller i et område med væsentlige
interesser. Det vil blive vurderet, om påvirkningen kan undgås ved at ændre projektet, mindskes ved at gennemføre afværgeforanstaltninger, eller
om der kan kompenseres for påvirkningen.

Varigheden af en påvirkning, sandsynligheden for en påvirkning, størrelsen af
det påvirkede område samt, om der er tale om væsentlige interesser, vurderes
individuelt for hvert miljøemne.
Påvirkningsgraden af hvert enkelt miljøemne vil blive fastlagt ud fra ovenstående kriterier til ingen, mindre, middel eller væsentlig.

4.3

Manglende viden

Det vurderes, at der ikke er mangler i forhold til kortlægning og eller i forhold til
at kunne udføre miljøvurderingen af de enkelte miljøemnerne.
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5

Miljøkonsekvensvurdering

Dette kapitel indeholder en miljøvurdering af projekters påvirkning på de afgrænsede miljøemner og fokusområder som er beskrevet i afsnit 4.1.

5.1

Landskab, byrum og visuelle forhold

5.1.1 Metode
De eksisterende forhold og referencescenariet er kortlagt og beskrevet for området omkring den nye vej- og stibro i Hedehusene. Analysen vil fokusere på
byrummets generelle karakter og vigtige elementer i området.
På baggrund af kortlægningen er det vurderet, hvordan projektet påvirker byrummet og de visuelle forhold i området. I vurderingerne er der lagt vægt på
projektets skala og samspil med områdets karakter og øvrige elementer. Påvirkningerne vil blive vurderet for både anlægs- og driftsfase.
For yderligere at kvalificere vurderingerne er der udarbejdet tre visualiseringer
fra fotos på udvalgte steder. Kriterierne for fotostandpunkterne er, at det så vidt
muligt skal være steder med offentlig adgang, og steder hvor mange færdes.
Der er desuden lagt vægt på at vise projektet fra forskellige vinkler og forskellige dele af byrummet.
Visualiseringerne er udarbejdet som fotomatch, der er indmålt med GPS. Brugen
af GPS sikrer stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. Ved fotomatch
kombineres projektets 3D-model med de fotos, der er taget af de nuværende
forhold. Den nye bydel NærHeden er groft skitseret i visualiseringerne for at give
et indtryk af broen i området, når det er færdigudbygget.

Dokumentationsgrundlag

›
›
›
›
›

Danmarks Miljøportal
Kommuneplan 2014-20 for Høje-Taastrup Kommune
Ortofoto, topografiske kort (4 cm)
Plandata.dk
Besigtigelse af området i juni 2018
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5.1.2 Eksisterende forhold og referencescenariet
Landskabet og byrummets karakter
Hedehusene er en stationsby vest for København. Stationen blev anlagt i 1847,
og omkring 1890’erne blev der anlagt en række store virksomheder syd for banen. Som resultat voksede en stationsby frem i samme periode (Høje Taastrup
Kommune, 2018). Flere af virksomhederne er i dag lukket, men området bærer
fortsat præg af sin industri- og råstofindvindingshistorie.
Omkring projektområdet findes villakvarterer mod nord, stationsområdet og det
tilhørende torv mod vest, Hedehusene Kulturpark og Ansgarkirken mod øst og
den nye bydel NærHeden mod syd. Hovedgaden og jernbanen med Hedehusene
Station udgør de primære trafikårer i området. Langs Hovedgaden findes blandt
andet restauranter og butikker af forskellig slags.

Figur 5-1

Området omkring Hedevolden har varieret karakter og indeholder forskellige elementer, herunder villakvarterer, stationsområde, park, kirke og byggegrunden til den nye bydel NærHeden
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Figur 5-2

Den trafikerede Hovedgaden krydser gennem Hedehusene. Her ses mod
øst fra Hedevolden.

Hedehusene Kulturpark er den første bypark i Danmark, som fortæller byens
historie (Høje Taastrup Kommune, 2018). Parken opleves som et varieret område med vekslende terræn, beplantning og kulturhistoriske informationer. I parken findes desuden et regnvandsbassin, der opleves som en lille sø i det grønne
område. Langs den østlige side af Hedevolden findes én række markante vejtræer, mens en kirsebærallé løber mod øst syd for villaerne, der ligger langs Hovedgaden. Kulturparken er nærmere beskrevet i afsnittet om rekreative forhold.
I forlængelse af parken mod øst ligger Ansgar Kirke og kirkegård. Kirken er ikke
synlig over store afstande i byrummet, da den fra mange vinkler skærmes af
bygninger og beplantning.

Figur 5-3

Hedehusene Kulturpark er et stort og relativt lukket grønt område. Området er velforbundet af stier, og indgangen til parken skiltes. Langs den eksisterende Hedevolden står en række træer, mens der mod øst løber en
kirsebærallé.
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Hedehusene Station ligger vest for Hedevolden og er placeret centralt i byen
med et lille torv, omkringliggende butikker og enkelte cafeer samt busterminal.
Foran stationsbygningen er der busholdepladser. Jernbanen er generelt et teknisk anlæg, men den fremstår ikke markant i byrummet, da den er skærmet af
beplantning. Det er primært ved stationen, at banen er synlig i byrummet. Hovedgaden er en bred og trafikeret vej med flere lysregulerede kryds, der forløber
gennem Hedehusene og krydser jernbanen vest for stationen. Mod nord og vest
for stationen findes villakvarterer.

Figur 5-4

Ved Hedehusene Station findes et lille torv med den gamle stationsbygning, cafe o.lign.

Den nye bydel NærHeden er under opførelse syd for jernbanen. Den forventes at
være fuldt udbygget som ny bydel i referencescenariet i 2036. Området fremstår
i dag (2018) som en åben og bar byggeplads med anlægsmaskiner og igangværende arbejde. Området er visuelt adskilt fra den eksisterende by mod nord af
beplantning. Det gælder blandt andet beplantningen langs jernbanen, i Kulturparken samt øvrig beplantning omkring stier og beboelse nord for banen.

Figur 5-5

Den nye bydel NærHedens nordlige del fremstår i øjeblikket som et overvejende bart område med anlægsarbejder
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NærHedens visuelle udtryk vil variere over tid, da området, i takt med at arbejdet skrider frem, vil virke mindre som byggeplads og mere som en bydel. Bydelen forventes at skulle huse ca. 8.000 indbyggere og bestå af ca. 3.000 boliger.
Lokalplan 442 sætter rammerne for området, og her fremgår det blandt andet,
at der lægges op til en tæt by med fire kvarterer med hver sin identitet og forskellige boligtyper. Boligtyperne varierer således fra byvillaer og rækkehuse til
etagebyggerier i 2-5 etager. Nettotætheden i de kommende kvarterer veksler
ligeledes fra 75 % til 127 %.

5.1.3 Konsekvenser i anlægsfasen
I anlægsfasen vil de visuelle konsekvenser for landskab og byrum bestå af synlige arbejdsområder og anlægsarbejder. Der vil være behov for at inddrage arealer til arbejdspladser og adgangsveje, og anlægsarbejderne vil medføre afgravning og rydning af beplantning samt tung trafik. Arbejdspladserne vil være placeret vest for den nye bro på hver sin side af jernbanen. Af hensyn til sikkerheden vil der formentlig også blive opstillet hegn omkring arbejdsarealerne, og de
vil være synlige i området, mens arbejderne står på.
Anlægsarbejderne for de nye veje vil påvirke den visuelle oplevelse af byrummet
i forskellig grad. Nord for banen vil anlægsarbejderne lokalt være markante. Det
gælder særligt i den vestlige del af Hedehusene Kulturpark samt for boligerne og
restauranterne nær Hedevolden. Anlægsarbejderne er dog midlertidige, og de
forventes samlet at vare cirka 10 måneder. Påvirkningen vurderes derfor at være middel.
Anlægsarbejderne syd for banen vurderes umiddelbart ikke at påvirke den visuelle oplevelse af området, da den nye bydel NærHeden i forvejen fremstår som
en byggeplads. Hvis anlægsarbejdet mod forventning bliver væsentligt forsinket,
kan det medføre en visuel påvirkning for de beboere, som kan flytte ind i takt
med, at bydelen færdiggøres. Området vil dog i en årrække fremstå bart og
præget af anlægsarbejder, og påvirkningen vurderes derfor at være lille.
Fra større afstande vil eksisterende bygninger og beplantning generelt begrænse
udsynet til anlægsarbejderne, og de vil derfor sjældent være synlige på større
afstand. Anlægsarbejderne vurderes derfor at udgøre en lille eller ubetydelig
påvirkning fra større afstande.

5.1.4 Konsekvenser i driftsfasen
Den nye vej- og stibro over banen vil påvirke områdets visuelle forhold. Ændringerne er vurderet i forhold til referencescenariet (se afsnit 2.6), hvor bydelen
NærHeden er udbygget i 2036. Broen vil ikke medføre væsentlige skyggepåvirkninger, og dette er derfor ikke vurderet nærmere.
Der er udarbejdet tre visualiseringer for at illustrere påvirkningen fra forskellige
vinkler og dele af området. Visualiseringspunkterne er vist på nedenstående Figur 5-6.
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Figur 5-6
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Kort over de tre valgte visualiseringspunkter

Som en del af projektet tilsluttes den nye vej- og stiforbindelse til Hovedgaden i
et kryds, og der foretages mindre ændringer på Hovedgaden. Blandt andet etableres en ny fodgængerhelle og en buslomme flyttes vest for det nye kryds. Hovedgaden er i forvejen bred og trafikeret, og selvom det nye kryds og ændringerne i vejbanen bliver synlige, vil de ikke medføre en tydelig ændring i byrummet. Påvirkningen herfra vurderes derfor at være lille og lokal.
Den nye vej og bro føres tæt forbi den række villaer og de erhvervsejendomme,
der ligger syd for Hovedgaden nær Kulturparken. Særligt for de villaer, som ligger nærmest Hedevolden, vil den nye vej være en markant ændring, da området ellers har fremstået grønt og utrafikeret. Den nye vej og bro føres ydermere
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gennem den vestlige del af Hedehusene Kulturpark, der ellers fremstår grøn og
lukket. Vej- og stiforbindelsen vil inddrage cirka 6.000 m² af Kulturparkens areal. Der vil desuden være behov for at rydde en del beplantning, hvilket i en del
af parken vil åbne en visuel forbindelse mod vejen og broen. For at mindske den
visuelle forbindelse fra kulturparken til den nye vej vil der som afværgeforanstaltning blive etableret afskærmende beplantning. Rækken af vejtræer langs
Hedevolden forventes at blive bevaret, men den vil være afskåret fra parken.
Det vil være nødvendigt at fælde cirka 23 meter af den cirka 150 meter lange
kirsebærallé syd for villaerne for at gøre plads til vejen.

Figur 5-7

Kirsebæralléen syd for villaerne i den nordlige del af parken vil blive reduceret med cirka 23 meter for at gøre plads til den nye vej- og broforbindelse.

Broen vil være et markant og synligt element med en længde på cirka 42 meter
og en højde på cirka 7,5 meter. Synligheden understreges af skråstagen, der
med sin højde på 33 meter vil kunne ses fra større afstande end resten af broen.
Broen og skråstagen forventes at være oplyst med LED-bånd i aften- og nattetimerne, hvorfor den også er tydelig i mørke.

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

Figur 5-8
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Visualisering af vej- og stibroen, som vil være oplyst med LED-bånd i aften- og nattetimerne. Særligt den oplyste skråstage vil være synlig og
markant i det omgivende byrum.

Påvirkningen vurderes at være væsentlig for næromgivelserne med Hedehusene Kulturpark samt villaerne nærmest Hedevolden. Referencescenariet og den
nye bro er visualiseret fra Hedehusene Kulturpark på henholdsvis Figur 5-9 og
Figur 5-10.
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Figur 5-9

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.

Figur 5-10

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 her, da den ikke længere vil være
skjult af beplantningen.
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Vest for projektområdet ved Hedehusene Station og busterminalen vil den nye
vej- og stibro også være synlig i vekslende grad. Det gælder særligt skråstagen,
der med sin højde vil markere sig over beplantningen og stationsbygningerne.
Stationsområdet er i forvejen influeret af de tekniske anlæg omkring jernbanen
og stationen samt busterminalen og den øvrige infrastruktur. Den nye bro vil
derfor ikke virke markant eller dominerende her, hvilket afstanden på godt 300
meter er medvirkende til. Også fra villakvartererne længere mod vest samt nord
for projektområdet vil skråstagen indimellem være synlig, men den vurderes
ligeledes ikke at være markant. Den nye vej- og broforbindelse forventes at være mest synlig i aften- og nattetimerne, hvor broen og skråstagen vil være oplyst.
Påvirkningen vurderes at være lille fra både stationsområdet og villakvartererne
nord og vest for broen. Referencescenariet og den nye bro er visualiseret fra
Hedehusene Station på henholdsvis Figur 5-11 og Figur 5-12.
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Figur 5-11

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.

Figur 5-12

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 banen.
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Området syd for banen, hvor den nye bydel NærHeden er under opførelse, fremstår i dag som en byggeplads. I referencescenariet i 2036 forventes bydelen
imidlertid at være fuldt udbygget. Området opleves i dag som skærmet fra det
øvrige Hedehusene via jernbanen og beplantningen omkring denne. Broen vil
være synlig i det nye NærHeden, og den vil være med til at skabe en visuel forbindelse over banen. Den nye bro vil især være synlig i nærområdet, og skråstagen vil desuden være et markant element over større afstande. Den nye bydel indrettes ifølge lokalplanen med et urbant kvarter, det såkaldte stationskvarter, nær broforbindelsen. Broen forventes at blive integreret og indtænkt i udviklingen det nye byområde. Således udgør broen et funktionelt vigtigt element,
der skaber forbindelse til bydelen, ligesom det vil fremstå som et tydeligt landskabselement. I aften- og nattetimerne vil broen og skråstagen være oplyst, og
den vil fremstå tydelig i det nye område.
Særligt skråstagen vil markere sig i omgivelserne, men samlet set vil broen udtryksmæssigt passe i det nye byområde. Påvirkningen for byrum og visuelle forhold vurderes samlet set for NærHeden at være middel. Referencescenariet og
den nye bro er visualiseret fra NærHeden på henholdsvis Figur 5-13 og Figur
5-14.
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Figur 5-13

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.

Figur 5-14

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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5.1.5 Konklusion
I anlægsfasen vil de visuelle konsekvenser for landskab og byrum bestå af synlige arbejdsområder og anlægsarbejder, der samlet forventes at vare i cirka et år.
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 her 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
udsynet 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 at
blive et markant element. Broen og skråstagen forventes at være belyst i aftenog nattetimerne, hvorfor den også er tydelig i mørke. For at mindske den visuelle forbindelse fra kulturparken til den nye vej 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 vej- og
stibro også være synlig i vekslende grad. Stationsområdet er i forvejen influeret
af de tekniske anlæg omkring jernbanen mv., og den nye bro vil derfor ikke virke markant eller dominerende her. Også 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.
I referencescenariet vil den nye bydel NærHeden være fuldt udbygget. Den nye
bro vil især være synlig i nærområdet her, og skråstagen vil desuden være et
markant element over større afstande. Broen forventes at blive integreret og
indtænkt i udviklingen af det nye byområde. Broen vil også være synlig i aftenog nattetimerne, hvor både broen og skråstagen er oplyst. Påvirkningen vurderes at være middel.
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5.2

Trafikale forhold

5.2.1 Metode
Der er indsamlet data om den nuværende vejtrafik i området. For den fremtidige
situation er trafikken vurderet ud fra estimater af den nygenererede trafik og
dens rutevalg.

Dokumentationsgrundlag
De trafikale vurderinger er baseret på to tidligere notater om trafik, henholdsvis
en trafikal vurdering af helhedsplan for NærHeden udarbejdet af ViaTrafik
(ViaTrafik, 2015) samt en senere trafikal vurdering udarbejdet af COWI (COWI,
2016).

5.2.2 Lovgrundlag
Projektet berører primært vejtrafikken, men i anlægsfasen påvirker det også
jernbanetrafikken.
Lovgrundlaget for jernbanedriften er Jernbaneloven1, som fastlægger rammerne
for jernbanevirksomhed, infrastrukturforvaltning, jernbanesikkerhed og interoperabilitet. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med jernbanevirksomheder og deres varetagelse af sikkerhed mv.
Operatørerne er forpligtet til at drive jernbanen efter givne aftaler om frekvenser, rejsetider, kapacitet mv. Ved midlertidige spærringer af sporene – f.eks. i
forbindelse med anlægsarbejder – er operatøren forpligtet til at tilbyde alternativ
transport, hvilket typisk er togbusser mellem stationerne.
Vejene i influensområdet er kommuneveje, som administreres af Høje Taastrup
Kommune. Drift og vedligehold af vejene er som udgangspunkt kommunens ansvar, og ved anlægsarbejder på broer/tunneller skal der træffes aftale med
kommunen om trafikafvikling i anlægsfasen.

5.2.3

Eksisterende forhold og referencescenariet

I forbindelse med den trafikale vurdering (COWI, 2016) er der af Høje-Taastrup
Kommune foretaget seks trafiktællinger i marts 2016. Tallene er vist i Figur
5-15.

1

Jernbanelov nr 686 af 27/05/2015
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Figur 5-15:
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Trafiktællinger i marts 2016. Tallene angiver årsdøgntrafik (ÅDT), biler pr.
døgn i begge retninger tilsammen (COWI, 2016)

Referencescenarie
I referencescenariet antages det, at den nye bydel NærHeden udbygges som
planlagt, men at der ikke etableres bro over jernbanen. I så fald må bilister mellem NærHeden og Hovedgaden benytte alternative ruter. Omfanget af trafik
mellem NærHeden og Hovedgaden er skønnet til ca. 6.200 biler pr. døgn i begge
retninger tilsammen (COWI, 2016).
Øst for Hedevolden er der ikke andre egnede muligheder for at krydse jernbanen. Bilisterne vil i stedet være henvist til at benytte Brandhøjgårdsvej vest for
Hedevolden. Eneste anden mulighed er at benytte Reerslevvej, men det er en
lokal boligvej med vejbump og indsnævringer.
Hvis NærHeden etableres uden en broforbindelse over jernbanen, vil en fuld udbygning i referencescenariet medføre en stigning i trafikken på Stenbuen og
Brandhøjgårdsvej på 6.200 biler pr. døgn i forhold til i dag. På Hovedgaden bliver stigningen mindre, fordi bilisterne til og fra NærHeden fordeler sig mellem
øst og vest. Tællingerne fra 2016 viser, at størstedelen af den nuværende trafik
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kører mod øst ad Hovedgaden, som fører til bymidten. En mindre del af trafikken kører mod vest ad Hovedgaden med forbindelse mod Roskilde.
På baggrund af ovenstående er der for referencescenariet estimeret de trafiktal
på områdets overordnede veje, som er vist i Figur 5-16.
En sammenligning med Figur 5-15 viser, at der i forhold til den nuværende trafik
er tale om en meget stor stigning på Stenbuen, hvor der i dag er meget lidt trafik. På Brandhøjgårdsvej er der tale om lidt mere end en fordobling af trafikken,
og også på Hovedgaden sker der markante stigninger i trafikken.

Figur 5-16:

Trafik på overordnede veje i referencescenariet. Tallene angiver årsdøgntrafik (ÅDT), biler pr. døgn i begge retninger tilsammen.

Den interne trafikafvikling i NærHeden er vurderet i de tidligere analyser
(ViaTrafik, 2015) og (COWI, 2016), hvor det er forudsat, at de tre centrale
kryds internt i NærHedens område etableres som signalregulerede kryds. Vurderingerne viser, at der er god kapacitet i krydsene, og at de også vil kunne håndtere trafikken i en situation uden broen over jernbanen.
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5.2.4 Konsekvenser i anlægsfasen
Der vil i anlægsfasen være transport af byggematerialer, jord og affald til og fra
den byggeplads, der etableres ved anlæg af broen. Omfanget af denne transport
er ikke estimeret, men vil formentlig kun være få lastbiler pr. dag.
Derudover er der specifikke konsekvenser for henholdsvis jernbanen og vejen,
hvilket er beskrevet nærmere i det følgende.

Jernbane
Projektet vil have konsekvenser for togtrafikken.
Forud for broprojektet udføres et projekt, hvor køreledningsanlægget bygges
om, og det kræver et antal sporspærringer med kørestrømsafbrydelse i ét hovedspor ad gangen.
Der skal bygges en midlertidig mellemunderstøtning på det ene sidespor. Det
kræver en sporspærring på omtrent tre måneder i sidesporene.
I hovedsporene kræves et antal spærringer med kørestrømsafbrydelse af ca.
otte timers varighed, hvor alle fire hovedspor er spærret samtidigt, mens de to
brodæksdele løftes ind med kran. Der skal planlægges reservespærringer, hvis
det viser sig, at vindstyrken ikke tillader kranløft.
Desuden kræves et antal spærringer med kørestrømsafbrydelse af fire timers
varighed i ét til to spor ad gangen. Her skal skærmtage og autoværn monteres
på broen, hvis ikke disse kan monteres inden brodækket løftes ind.
Når der er sporspærringer, må togdriften indstilles helt eller delvist, og der vil
være behov for at indsætte togbusser som erstatning for toget. Det medfører
øget rejsetid og forringet komfort for de togrejsende. Påvirkningen vurderes som
lille som følge af de korte spærringsperioder og den delvise mulighed for at
planlægge togdriften i forhold til sporene som spærres.

Vej/sti
Skolebakken bliver anlagt inden udgangen af 2018, dog vil den ikke være færdigudsyret da den først skal bruges som arbejdsvej. Det vil sige at den anlægges uden færdige kantstenslinjer, belysning eller beplantning. Den endelige færdige vej forventes etableret, efter at al byggeaktivitet på de tilstødende parceller
er afsluttet. Vejen er p.t. planlagt til at blive færdigetableret i 2022. Der vil således være en længere periode, hvor vej- og stibroen vil fremstå færdigetableret,
mens Skolebakken fortsat vil fremstå som en midlertidig vej, fordi den skal fungere som byggepladsvej. I den periode, hvor vejene kobles sammen, afmærkes
og skiltes der efter Vejdirektoratets standarder for afmærkning af vejarbejde.
Ved tilslutningen til Hovedgaden skal det eksisterende signalanlæg nedlægges,
og der skal etableres et nyt. I anlægsfasen skal der være høj fokus på trafikafvikling, da Hovedgaden er meget befærdet.
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Udover vejtilslutningerne i nord og syd vil projektet påvirke en eksisterende
gang- og cykelsti umiddelbart nord for jernbanen. Denne sti vil i anlægsperioden, og indtil tunnellen er etableret, blive spærret og stien omlagt. Da stien omlægges vurderes påvirkningen at være lille.

5.2.5 Konsekvenser i driftsfasen
De forventede trafikmængder (antal bilture) til og fra området er, som tidligere
omtalt, vurderet i de to analyser (ViaTrafik, 2015) og (COWI, 2016). Trafikmængderne er vurderet ud fra antallet af boliger og ud fra såkaldte turrater,
som er erfaringstal, der angiver, hvor mange bilture pr. døgn, der genereres af
én bolig. Endelig er gjort en række antagelser om, hvordan disse bilture fordeler
sig på vejnettet.
Vurderingerne viser, at der med en fuld udbygning af NærHeden kan forventes
en trafik på ca. 9.000 biler pr. døgn hen over broen. Heraf stammer 6.200 biler
fra de nye boliger, mens 2.800 biler er gennemkørende. Det vil sige, at de blot
kører igennem NærHeden uden at have ærinde i området.
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Figur 5-17:
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Forventede trafikmængder (biler pr. døgn i begge retninger tilsammen)
efter etablering af bro og fuld udbygning af NærHeden. Rød: adgangsvej,
blå: fordelingsvej, grøn: lokalvej. Kilde: (ViaTrafik, 2015)

Den nye bro vil dels blive benyttet af ny trafik, som genereres fra det udbyggede område, og som skal til eller fra det overordnede vejnet, og dels af overflytning af eksisterende trafik fra f.eks. Brandhøjgårdsvej til de nye veje i NærHeden. Det gælder f.eks. trafik til og fra boligområdet Stenmøllen og Hedehusene
Idrætspark syd for NærHeden. Trafik mellem disse områder og Hovedgaden vil
fremover kunne benytte den nye vej- og stiforbindelse i stedet for – som i referencescenariet – at køre ad Brandhøjgårdsvej. Disse konsekvenser er vurderet
af (COWI, 2016), og de beregnede trafiktal ses i Figur 5-18.

Figur 5-18:

Forventede trafikmængder efter udbygning af NærHeden og etablering af
bro. Tallene angiver årsdøgntrafik (ÅDT), biler pr. døgn i begge retninger
tilsammen. Kilde: (COWI, 2016)

En sammenligning med trafiktal for referencescenariet – som er vist i Figur 5-19
- viser, at broen vil medføre en betydelig trafikal aflastning af Stenbuen og
Brandhøjgårdsvej, mens der kommer lidt mere trafik på Hovedgaden. På Hoved-
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gaden mellem Brandhøjgårdsvej og bymidten sker der dog et lille fald i forhold
til referencescenariet, fordi trafik mellem Brandhøjgårdsvej Syd og Hovedgaden
Øst kan køre gennem NærHeden og over broen i stedet for at køre via krydset
mellem Brandhøjgårdsvej og Hovedgaden.

Figur 5-19

Forskel i trafiktal efter udbygning af NærHeden og etablering af vej- og
stiforbindelse sammenlignet med referencescenariet. Røde tal angiver en
stigning og grønne tal et fald i forhold til referencescenariet. Tallene angiver årsdøgntrafik (ÅDT), biler pr. døgn i begge retninger tilsammen.

Både i referencescenariet og i scenariet med broen øges trafikbelastningen på
vejkrydsene i området i forhold til den nuværende situation. Etableringen af
broen medfører primært en øget belastning i krydset mellem Hovedgaden og
Hedevolden nord for den nye bro.
Broprojektet følger anbefalingerne fra trafiknotatet (COWI, 2016), således at
den nye vej Hedevolden, bliver tilkoblet fra den sydlige side. Derudover vil ombygningen af krydset indebære, at der bliver etableret et nyt fodgængerfelt med
tilhørende fodgængerhelle i den østlige side af krydset. Den geometriske ud-
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formning af krydset bliver ændret ved at den eksisterende vejgeometri sideforskydes, således at der kan etableres en ny venstresvingsbane mod NærHeden.
Venstresvingspor mod Kallerupvej er undladt. Det er i forudsætningsnotatet
(COWI, 2018) vurderet, at svingsporet vil være overflødigt pga. meget lille kapacitetsbehov, og at der for at etablere et svingspor ville skulle eksproprieres af
private matrikler, hvilket dermed undgås.
Den forudsatte udvidelse af vejgeometrien i vejkrydset, tages primært af den
eksisterende spærreflade i midten af Hovedgaden, samt af cykelstierne på begge
sider.
Det er forudsat, at cykelstierne på begge sider af vejkrydset kan indsnævres til
1,8 meter i bredden, samt at fortovene kan indsnævres til 1,5 meter, hvor det
findes nødvendigt, for at undgå berøring af private matrikler. Begge bredder
overholder vejreglernes minimumskrav.
Indkørsel til Aldis P-plads bliver kun berørt i form af, at cykelsti og fortov indsnævres, og at overkørslen derfor skal tilpasses.
En kapacitetsberegning (COWI, 2016) viser, at krydset med disse ændringer kan
håndtere den øgede trafik, uden at det medfører kødannelser eller forsinkelser.
Det vurderes, at de øvrige større vejkryds i området, og i alle krydsene kan trafikken afvikles uden kapacitetsproblemer. Påvirkningen på trafikken vurderes
derfor at være ingen til ubetydelig.

5.2.6 Konklusion
I anlægsfasen vil projektet medføre enkelte 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 (9.000 biler pr.
døgn), og der kommer øget belastning på Hovedvejen der skal 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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5.3

Støj

Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet
dB. Støj fra vejtrafik og anlægsaktiviteter er sammensat af dybe og høje toner,
som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse
af støjen hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menneskelige øre opfatter støjen – kaldet A-vægtning. I dette kapitel er
anvendt betegnelsen dB, selvom der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau,
der normalt angives med enheden dB(A).
Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige
store lydtryk, vil det give et samlet lydtryk som er 3 dB højere. Dette betyder,
at en fordobling af trafikmængden, eller antallet af entreprenørmaskiner, vil give
en forøgelse af støjniveauet på 3 dB.
Den mindste ændring i lydtrykniveauet som det menneskelige øre kan opfatte,
er en ændring på 1 dB når de to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar
også efter længere tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 dB opfattes som
en halvering af støjen.
Støj fra vejtrafik og jernbaner udtrykkes med indikatoren Lden, som er årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat,
idet der bruges et genetillæg til støjen i aften- og natperioden.
Støj fra virksomheder, anlægsaktiviteter o. lign. udtrykkes med indikatoren L Aeq
og opgøres som gennemsnit over referenceperioder med forskellig varighed for
dag, aften og nat.
Der er forskel på, hvordan mennesker oplever støj. Genevirkningen afhænger af
støjens intensitet, frekvensfordeling, fordeling over døgnet mv., men også sociale og psykologiske faktorer har betydning.
Støj kan være sundhedsskadelig. Undersøgelser indikerer, at vedvarende støjpåvirkninger kan være medvirkende årsag til permanent forhøjelse af blodtrykket og manglende psykisk velbefindende.

5.3.1 Metode
Støj i anlægsfasen
Der er ikke gennemført støjberegninger for alle dele af anlægsfasen, men alene
for de arbejdsprocesser, der vurderes at være de mest støjende. Disse omfatter
primært ramning af spuns i forbindelse med etablering af brofundamenter. For
jordarbejder, betonstøbning og efterfølgende montagearbejde er der ikke udført
støjberegninger, da støjen fra disse aktiviteter i mindre grad vil påvirke omgivelserne. Resultatet af støjberegningerne er præsenteret grafisk i form af et kort
med støjudbredelseskonturer for den mest støjende arbejdsproces. Der er i støjeregningerne ikke medtaget støjdæmpende foranstaltninger.
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Anlægsarbejderne vil foregå i en begrænset periode, men det må forventes, at
boliger tæt ved projektområdet kan blive udsat for støjgener mens arbejdet udføres. Støjgener i anlægsfasen kan reguleres ved at fastlægge miljøkrav til entreprenør m.m. i forbindelse med udbud af anlægsarbejderne og ved at begrænse det tidsrum, hvor støjende arbejde må udføres.
Støjberegningerne er baseret på kildestyrker, som stammer fra erfaringer fra
lignende projekter, og COWIs støjdatabase.
I det følgende beskrives de udvalgte aktiviteter, som anses for at være de mest
støjende.
Der er under anlægsfasen regnet på følgende scenarium:
Tabel 5-1:

Scenario

Forudsætninger for beregning af anlægsstøj; kildestyrker og driftsbetingelser.
Aktiviteter

Kilder

Kildestyrker
LWA (dB)

Højde
over terræn

Effektiv
driftstid

(m)
Spunsning

Spuns rammes i nordlig
ende af vej- og stibroen

1 x rammet spuns

126

4

75%

Støj i driftsfasen
Der er foretaget en vurdering af de støjmæssige konsekvenser, som den ændrede trafik vil medføre ved etablering af vej- og stiforbindelse til det planlagte boligområde ved NærHeden. Støj i driftsfasen vil komme fra den øgede trafik, som
følge af etableringen af de ca. 3000 nye boliger.
Støjen er vurderet for udvalgte nærliggende veje, udpeget på baggrund af de
ændrede trafikmængder.
Støjen fra vejtrafikken er beregnet på baggrund af trafiktællinger foretaget i
2016. Fordeling af køretøjer på de tre trafikkategorier samt fordeling på døgnperioderne dag, aften og nat foretages i beregningssoftwaren.
Hastigheder er antaget til skiltede hastigheder, da gennemsnittet af den reelle
kørehastighed på de enkelte vejstrækninger ikke kendes. Der er på alle veje
forudsat en standard asfaltbelægning SMA11.
Trafikanalyse og forudsætninger er beskrevet i kapitel 5.2, og de væsentligste
beregningsparametre er gengivet i tabellen herunder.
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Tabel 5-2:

Beregningsgrundlag for støj fra vejtrafik 2036. Vejtype E: Fordelingsvej i
boligområde, 50km/t. Vejtype F: Boligvej, 30 – 40km/t.

Vejstrækning

ÅDT Reference

ÅDT
Drift

% øget trafikmængde

Hastighedsbegrænsning

Vejtype

Brandhøjgårdsvej

11700

6700

-43

60

E

Stenbuen

7240

4000

-45

50

E

Hovedgaden ø.f.
Brandhøjgårdsvej

9300

10900

+17

50

E

Hovedgaden v.f.
Brandhøjgårdsvej

11100

10600

-5

50

E

Hovedgaden ø.f. Hedevolden

11500

12800

+11

50

E

Hovedgaden v.f. Hedevolden

12300

14700

+20

50

E

Hedevolden

9000

9000

0

40

F

Skolebakken

1800

1800

0

40

F

Kongelysvejen
ø.f.Sejlbjerg Allé

2800

2800

0

40

F

Kongelydvejen v.f.
Sejlbjerg Allé

1100

1100

0

40

F

5.3.2 Beregningsmetode
Støjberegningerne er udført ved anvendelse af beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 7.4.
I SoundPLAN er der etableret en 3D model omfattende terræn, bygninger og
støjkilder. Modellen er baseret på grundkort over området og terrænet er etableret på baggrund af en digital højdemodel (DHM 2014). Alle terrænoverflader
regnes akustisk bløde undtaget vand og befæstede arealer som f.eks. kørebaner, som regnes for at være akustisk hårde. Alle bygninger regnes skærmende
og reflekterende med et refleksionstab på 1 dB.
Støj fra vejtrafik er beregnet ved brug af beregningsmetoden NORD2000 i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger og retningslinjer.
Støjniveauet er beregnet som årsmiddelværdien Lden, som er en sammenvejning
af støjen i perioderne dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat (kl. 22-07) hver
for sig, hvor støjen i natperioden er tillagt 10 dB, og støjen i aftenperioden er
tillagt 5 dB.
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Støj fra anlægsaktiviteter er beregnet efter den fælles nordiske beregningsmetode i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledning om beregning af støj fra virksomheder2.
Støjniveauet er for såvel anlægsfasen som driftsfasen beregnet i et net af punkter (grid) placeret med en indbyrdes afstand på 10 meter. Beregningshøjden er
ansat til 1,5 meter over terræn. Efterfølgende er de beregnede støjniveauer interpoleret til støjniveaukonturer til brug for visualisering af støjudbredelsen. Beregningsresultaterne vist på støjkonturkortene er inklusive refleksioner fra bygninger, hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved bygninger ikke er fritfeltsværdier
og derfor ikke må sammenholdes med støjgrænseværdier.

Dokumentationsgrundlag
Følgende kilder er brugt ved udarbejdelsen af afsnittet om støj:

›
›
›
›

Ortofoto, højdemodel, topografiske kort (fra Geodatastyrelsen, juni 2018
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.
Håndbog NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark, Vejdirektoratet rapport 434 2013.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.

›

ViaTrafik ”NærHeden Helhedsplan – trafik, Baggrundsnotat” rev. 02-092015.

5.3.3 Lovgrundlag
Støj fra anlægsaktiviteter
Støj fra midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven og miljøaktivitetsbekendtgørelsen3. Her har den enkelte kommune mulighed for at vedtage forskrifter for udførelse af midlertidige bygge- og
anlægsaktiviteter, hvor man kan definere grænser for driftstid, støj og vibrationer. Hvis en anlægsaktivitet medfører væsentlige gener kan dette reguleres ved
at benytte miljøbeskyttelseslovens § 42 til at give påbud om, at støjen skal nedbringes, eller at tidsrummet for de støjende arbejder skal begrænses.
Høje-Taastrup Kommune har ikke udarbejdet en forskrift for midlertidige byggeog anlægsaktiviteter jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
I henhold til miljøaktivitetsbekendtgørelsen skal midlertidige bygge- og anlægsarbejder senest 14 dage inden påbegyndelse anmeldes til kommunalbestyrelsen,
hvorefter kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår og rammer for aktiviteten.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5
1993
2

3

Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
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Støj fra vejtrafik
Støj fra vejtrafik reguleres i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, som fremgår af vejledning 4/20074.
De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er
lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen
opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.
Grænseværdierne anvendes i forbindelse med planlægning, når der skal udlægges arealer til nye boliger og anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende
veje, men lægges også til grund når støjgener ved eksisterende boliger langs
eksisterende veje skal vurderes.
De vejledende grænseværdier er defineret for forskellige områder. Den relevante grænseværdi for dette projekt er angivet i tabellen herunder.
Tabel 5-3:

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik.

Område

Grænseværdi

Boligområder, børnehaver, vuggestu-

Lden 58 dB

er, skoler og undervisningsbygninger,
plejehjem, hospitaler o.l. Desuden
kolonihaver, udendørs opholdsarealer
og parker.

Ovenstående vejledende støjgrænseværdier gælder for planlægning dvs. nye
boliger eller nye veje. Der gælder derfor ingen støjgrænser for eksisterende boliger langs eksisterende veje.

5.3.4 Eksisterende forhold og referencescenariet
Projektområdet ligger i Hedehusene i Høje Taastrup Kommune og grænser mod
nord op til Hovedgaden og mod syd til NærHeden. Nord for projektområdet ligger Hedehusene centrum. Vest for projektområdet ligger et eksisterende boligområde. Der er ingen gennemkørende trafik i projektområdet, hvilket betyder at
området ikke i forvejen er påvirket af støj fra vejtrafik.
I referencescenariet bliver det nye boligområdet NærHeden fuldt udbygget til ca.
3000 boliger, men vej- of stibroen over jernbanen bliver ikke etableret. Dette
medfører, at al trafik til og fra NærHeden hovedsageligt vil foregå via Stenbuen
syd for boligområderne.

4

Støj fra veje, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 2007
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Figur 5-20
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Støjkort: referencescenariet

5.3.5 Konsekvenser i anlægsfasen
Der er udført støjberegning for særligt støjende anlægsaktiviteter, som vil være
ramning af jernspuns i forbindelse med etablering af broens fundamenter. Beregningsresultater er præsenteret i nedenstående Figur 5-21.
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Figur 5-21

Støj i anlægsfasen, ramning af jernspuns.

Det viste resultat af støjberegningen er korrigeret for støjens indhold af impulser. Normalt gives der for ramning af spuns og tilsvarende aktiviteter et +5 dB
genetillæg for indhold af tydeligt hørbare impulser i støjen.
Der anvendes ofte en grænseværdi/kriterieværdi på 70 dB for vurdering af væsentlig støj fra anlægsaktiviteter indenfor normal arbejdstid kl. 07-18 på hverdage.
Som det ses af ovenstående støjkort, så vil ejendomme beliggende i en afstand
ud til ca. 200 meter fra anlægsaktiviteten, kunne opleve en støjpåvirkning over
70 dB ved ramning af jernspuns.
Ved øvrige anlægsarbejder såsom jordarbejder, betonstøbning og efterfølgende
montagearbejder vil afstanden til støjniveauet på 70 dB normalt være 25 - 30
meter, og der vil derfor ikke være nogen væsentlig støjpåvirkning af de nærmeste ejendomme indenfor normal arbejdstid kl. 07-18 på hverdage. Samlet vurderes støjpåvirkningen fra anlægsarbejdet at være lille.
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5.3.6 Konsekvenser i driftsfasen
Støjudbredelseskort som viser støjudbredelsen fra vejtrafikken i driftsscenariet
fremgår af Figur 5-22.

Figur 5-22

Støj i driftsfasen med et fuldt udbygget NærHeden.

I nedenstående Figur 5-23 er vist et differenskort, der viser forskellen mellem
støjniveauet fra vejtrafikken i reference- og driftssituationen.
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Figur 5-23

Differenskort. Forskel mellem støjniveau i reference- og driftssituation. Blå
farve viser hvor støjniveruet falder, og rød farve viser hvor støjniveauet
stiger.

Som det fremgår af resultaterne af støjberegningerne vist i Figur 5-20, Figur
5-22 og Figur 5-23, så vil der ske en forøgelse af støjniveauet langs forlængelsen af Kallerupvej og den nye bro over jernbanen samt på den vestlige del af
Hovedgaden. Der vil være en reduktion af støjniveauet langs Brandhøjgårdsvej
og Stenbuen. Der vil være få eksisterende boliger, som vil få en markant forøgelse (>3 dB) af støjniveauet, men mange boliger som vil opleve en mindre
reduktion (2-3 dB) 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 o.lign.

5.3.7 Konklusion
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
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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.
Der vil være en reduktion af støjniveauet langs Brandhøjgårdsvej og Stenbuen.
Der vil være få eksisterende boliger, som vil få en markant forøgelse (>3 dB) af
støjniveauet, men mange boliger som vil opleve en mindre reduktion (2-3 dB) 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 o.lign..

66

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

5.4

Vibrationer

I forbindelse med anlægsarbejdet af den nye vej- og stiforbindelse vil ramning
af spuns og pæle finde sted ved etableringen af broens betonfundamenter. Disse
aktiviteter anses at være dominerende i forholdt til vibrationsniveauer i anlægsfasen. Vibrationer fra pæleramning og ramning af spuns kan give anledning til
bygningsskadelige vibrationer og overstige komfortniveau i de omkringliggende
bygninger tæt på anlægsarbejdet.
I dette kapitel vurderes om afstanden til de nærtliggende bygninger overholder
grænseværdierne for afstandskrav for henholdsvis bygningsskadelige vibrationer
og acceptabelt komfortniveau.
Bygningsskadelige vibrationer opstår erfaringsmæssigt først ved påvirkninger,
som ligger markant over grænsen for mærkbare vibrationer.

5.4.1 Metode
Metoden til vurdering af afstandskrav for vibrationer forsaget af ramning af
spuns og pæle er baseret på beregninger baseret på måleresultater. I vurderingen af afstandskravene antages det, at anlægsarbejdet kun udføres i dagstimerne på hverdage.
De estimerede vibrationspåvirkninger er baseret på eksisterende viden om undergrunden i projektområdet. Eventuelle lokale variationer i undergrunden, eller
refleksioner fra jordlag, kan medfører at det reelle vibrationsniveau lokalt kan
afvige fra det estimerede med op til ca. 8 - 10 dB. Usikkerheden kan reduceres
ved yderlig viden om geologi og bygninger, men dette anses ikke nødvendigt da
ingen bygninger er indenfor kritisk afstand.

5.4.2 Lovgrundlag
Bygningsskadelige vibrationer medfører strukturelle skader på en bygning, og til
trods for at grænseværdierne overholdes, udelukker det ikke, at der kan ske
kosmetiske skader såsom revner i stuk, lofter, puds m.m. på den udsatte bygning, ligesom vibrationer kan fremskynde skader, som ellers ville være sket på
et senere tidspunkt.
Bygningsskadelige vibrationer vurderes ud fra vibrationshastigheden på fundamentet ift. standarden DIN 4150 – del 3 ”Erschütterungen im Bauwesen. Einwirkungen auf bauliche Anlagen” som er dansk praksis og refereres til i orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”. Vejledende grænseværdier for komfortniveauet vurderes i dB og er
specificeret i orienteringen fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 (Miljøstyrelsen, 1997 ).
I Tabel 5-4 præsenteres de maksimale vibrationshastigheder ved bygningens
fundament, som anvendes i den efterfølgende undersøgelse af bygningsskadelige vibrationer, samt vejledende grænseværdi for komfortniveauet.
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Tabel 5-4:
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Maksimale vibrationshastiger 𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘 [mm/s], jf. DIN 4150-3, samt grænseværdi for komfortniveau 𝐿𝑎𝑤 [dB(KB-vægtet) re 10-6 m/s2], jf. Miljøstyrelsen nr. 9/1997.

Vibrationsniveau

𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘 [mm/s]

Anvendelse
Konstruktioner som i industribygninger og

20

infrastrukturanlæg
Bygningsskadelige

Normale bygningskonstruktioner som al-

vibrationer

mindeligt kontorbyggeri, lejlighedskom-

5

plekser og parcelhusbyggeri
Følsomme bygninger som bevaringsvær-

3

dige bygninger og bindingsværkhuse
Vibrationsniveau

Anvendelse

Komfortniveau

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde

𝐿𝑎𝑤 [dB(KB)]
80

(kl. 7-18), kontorer, undervisningslokaler

Idet anlægsarbejdet for den nye vej og stiforbindelse indebærer ramning af
spuns og pæle, kan kravene i Tabel 5-4 omregnes til vejledende grænseværdier
for afstande til byggepladsen baseret på måleresultater. Minimumsafstanden fra
byggepladsen til de nærtliggende bygninger er angivet i Tabel 5-5 for bygningsskadelige vibrationer og komfortniveau.
Tabel 5-5:

Vejledende grænseværdier for afstande til nærtliggende bygninger for vibrationer grundet ramning af pæle og spuns.

Vibrationsniveau

Områdetyper

Min. afstand [m]

Bygningsskadelige

Normale bygningskonstruktioner

13

vibrationer

Følsomme bygningskonstruktioner

22

Komfortniveau

Blandet bolig- og erhvervsbyggeri

66

(kl. 7-18)

5.4.3 Eksisterende forhold og referencescenariet
Projektområdet ligger i Hedehusene i Høje Taastrup Kommune hvor den nye vejog stiforbindelse over jernbanen vil forbinde NærHeden med den eksisterende
del af Hedehusene. Da jernbanen går gennem projektområdet kan vibrationer
for banedriften påvirke de omkringliggende bebyggelser.
I referencescenariet etableres det nye boligområdet NærHeden med ca. 3000
boliger, mens vej- og stiforbindelsen over jernbanen ikke bliver etableret. Hermed vil der ikke forekomme vibrationer fra anlægsarbejdet.

5.4.4 Konsekvenser i anlægsfasen
Der er udført vibrationsberegninger for særligt dominerende aktiviteter i anlægsfasen, hvilket er ramning af spuns og pæle i forbindelse med etableringen af
brofundamenterne. Resultaterne er præsenteret i Figur 5-24 nedenfor.
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Figur 5-24

Minimumsafstand for at opnå acceptabelt vibrationsniveau med hensyn til
bygningsskadelige vibrationer og komfortniveau i forbindelse med ramning
af spuns og pæle i anlægsfasen.

Som det ses af resultaterne i Figur 5-24, vil ingen af de nærliggende bebyggelser være påvirket af bygningsskadelige vibrationer i forbindelse med pæle- og
spunsramning.
Vibrationsniveauet overskrider dog den vejledende grænseværdi for acceptabelt
komfortniveau ved ramning af pæle og spuns for bebyggelsen tættest på projektområdet beliggende på Hedevolden. Bygningen huser et træningscenter og
der formodes derfor at overskridelsen af komfortniveauet for vibrationer ikke vil
have den store effekt, da personerne i træningscenteret i forvejen vil føle nogle
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vibrationer fra de forskellige træningsmaskiner. Samlet vurderes påvirkningen
fra vibrationer i anlægsfasen at være lille.

5.4.5 Konklusion
Der er ingen risiko for bygningsskadelige vibrationer for de omkringliggende
bygninger fra ramning af pæle og spuns i forbindelse med anlægsarbejdet.
Den vejledende grænseværdi for acceptabelt komfortniveau overskrides dog for
træningscenteret beliggende på Hedevolden tættest på projektområdet i forbindelse med pæleramning og ramning af spuns i anlægsfasen. Da anlægsarbejdet
kun er for en kortere periode, vil overskridelse af acceptabelt komfortniveauet
kun påvirke et begrænset antal personer og kun forekomme, når der rammes
spuns og pæle i forbindelse med etableringen af det nordlige brofundament.
Normalt vil en oplysningskampagne til naboer om omfang og påvirkninger kunne
sikre at arbejdet kan gennemføres uden gener for beboerne/brugerne.
For at overholde det vejledende vibrationskomfortniveau kan det overvejes følgende:

›
›

Søge Høje-Taastrup Kommune om dispensation for at have et vibrationsniveau over vejledende grænseværdi for en periode af 2 uger per aktivitet.
At vibrationsovervåge bygninger og klargøre en alternativ plan for afværgetiltag i tilfælde af, at vejledende grænseværdi overskrides i mere end 1 uge.

At overveje følgende afværgetiltag såfremt længerevarende overskridelser af
vejledende komfortniveau måles. Det kan være forborer pæle eller vibreret
spuns. Med forboret pæle og forgravet spuns reduceres grænseværdien for afstanden til byggepladsen for acceptabelt komfortniveau til 14 meter og ved vibreret spuns til 33 meter.
Samlet vurderes påvirkningen fra vibrationer i anlægsfasen at være lille.
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5.5

Luftforurening

Den nye bro mellem Hedehusene og den nye bydel NærHeden vil ændre trafikbelastningen i området og derved også potentielt medføre en ændring af den
lokale luftkvalitet. Den vej- og stiforbindelse vil ligge tæt op ad boliger. Nedenfor
er redegjort for påvirkningen af luftkvaliteten både i driftsfase.

5.5.1 Metode
Vurderingen af den lokale luftkvalitet omfatter kvælstofoxider (NOx) og partikler
(PM10 og PM2,5, dvs. luftbårne partikler med en diameter mindre end henholdsvis
10 μm og 2,5 μm). Det skyldes, at disse stoffer vurderes dels at være de mest
kritiske for luftkvaliteten i byrum og dels at kunne medføre det væsentligste bidrag til lokal luftforurening i projektområdet i dag.

Dokumentationsgrundlag
Liste over kilder / viden:

›
›

Luftkvalitetsmålinger, DCE
Trafiknotat

5.5.2 Lovgrundlag
Luftkvaliteten i Danmark reguleres via en række bekendtgørelser, som dækker
emissioner fra virksomheder, nationale udledninger og krav til koncentration af
enkeltstoffer i den omgivende luft. Nedenstående Tabel 5-6 giver eksempler på
grænseværdier for en række stoffer i henhold til luftkvalitetsbekendtgørelsen 5,
som implementerer EU's luftkvalitetsdirektiv6.
Tabel 5-6: Uddrag af danske luftkvalitetskrav (Luftkvalitetsbekendtgørelsen5).

Stof

Grænse-

Midlings-

Maksimalt

værdi

tid

tilladte antal

[µg/m3]
NO2

Partikler

Gyldig fra

overskridelser
200

1 time

18 gange pr. år

1. jan 2010

40

1 år

Gennemsnit

1. jan 2010

50

24 timer

35 gange pr. år

1. jan 2005

40

1 år

Gennemsnit

1. jan 2005

(PM10)

5

BEK nr. 1472 af 12/12/2017 Bekendtgørelse om vurdering og styring af luft-

kvalitet.
6 Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2008/50/EF af 21/05/2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa.
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Stof

Grænse-

Midlings-

Maksimalt

værdi

tid

tilladte antal

[µg/m3]
Fine par-
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Gyldig fra

overskridelser
25

1 år

Gennemsnit

1. jan 2015

20

1 år

Gennemsnit

1. jan 2020

tikler
(PM2,5)

Referencescenariet
De trafikale ændringer i området, som følger af etableringen af den nye bro, vil
udgøre den primære årsag til ændringer i den lokale luftkvalitet.
Luftkvaliteten i referencescenariet er vurderet for referenceåret 2036, hvor
NærHeden er fuldt udbygget. Referencescenariet tager udgangspunkt i, at den
nye vej- og stiforbindelse ikke etableres, og at det øvrige vejnet er det samme
som i dag.
Vurderingen af luftkvaliteten i referencescenariet vil være baseret på en fremskrivning af den nuværende luftkvalitet til 2036. Vurderingen af de nuværende
forhold for luftkvalitet baseres på modellering af den nuværende luftkvalitet i
området (DCE, 2016).
Vurderingen af påvirkningerne af luftkvaliteten, når broen er anlagt, er baseret
på en fremskrivning af de trafikale forhold i 2036 set i sammenhæng med de
lokale spredningsforhold og eventuelle sensitive receptorer i området. Se kapitel
5.2 trafik for en beskrivelse ændringer i de trafikale forhold.

Spredningsforhold og sensitive receptorer
Influensområdet dækker de eksisterende boligkvarterer omkring banen samt det
nye boligkvarter NærHeden. Nord for banen op mod Hovedgaden ligger boliger
samt detailhandel. Øst for den nye bro og nord for banen ligger et rekreativt
område med park og kirkegård. Desuden ligger Hedehusene togstation tæt på
den nye bro. NærHeden vil komme til at ligge syd for banen, og vil rumme boliger.
Selve vej-og stibroen strækker sig over banearealet, som er et forholdsvist
åbent areal med gode spredningsforhold.

5.5.3 Eksisterende forhold og referencescenariet
Eksisterende forhold
Danish Center for Environment and Energy (DCE) foretager målinger af luftkvalitet på en række målestationer i Danmark og modellerer desuden luftkvaliteten
for forskellige lokaliteter. Der ligger ingen målestationer inden for influensområdet, men DCE har udviklet et digitalt Danmarkskort over luftforureningen ’Luften
på din vej’ (DCE, 2016). Kortet viser gadekoncentrationer samt baggrundskon-
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centrationer beregnet som årsmiddelkoncentrationer i 2012 af NO₂, PM10 og
PM2,5 for 2,3 millioner adresser rundt i Danmark (DCE, 2016). Koncentrationen
af de forskellige forureningsparametre er beregnet på baggrund af luftkvalitetsmodeller, som inddrager emissionen fra forskellige kilder, stoffernes kemiske
omdannelse og afsætning, indflydelse fra bygninger mv. samt de meteorologiske
forhold (DCE, 2016).

Tabel 5-7 giver et overblik over de baggrundskoncentrationsniveauer for NO2 og
PM10 og PM2,5, som er fundet i influensområdet og sammenholdt med EU's grænseværdier. Data er baseret på trafiktal fra 2012. De højere gadekoncentrationsniveauer findes primært omkring de større veje i området såsom Hovedgaden,
Hedevolden og Vesterkøb. I området omkring Industrivej, Stenbuen og Brandhøjgårdsvej er gadekoncentrationerne lavere. Alle gadekoncentrationsniveauerne for både NO₂, PM10 og PM2,5 er under EU's grænseværdier.
Tabel 5-7:

Overblik over baggrundsniveauer for NO₂, PM10 og PM2,5 i influensområdet i
2012 (DCE, 2016). Niveauerne er givet i intervaller.

Midlingstid

Baggrundsniveauer

Grænseværdier

NO₂ [µg/m³]

Årsgennemsnit

13,3-16,4

40

PM10 [µg/m³]

Årsgennemsnit

13,8-14,4

40

PM2,5 [µg/m³]

Årsgennemsnit

12,3-12,9

25

Som det fremgår af Tabel 5-7, ligger de modellerede baggrundsniveauer af NO₂,
PM10 og PM2,5 under de grænseværdier, der er fastsat i bekendtgørelsen om vurdering og styring af luftkvalitet (Luftkvalitetsbekendtgørelsen5).
De højeste niveauer for stofferne findes omkring Hovedgaden, men selv her ligger de langt under grænseværdierne.

Referencescenariet
I forhold til ovenstående niveau vil luftkvaliteten for projektområdet i referencescenariet i 2036 blive påvirket af fire forhold. Dels af den generelle trafikudvikling inden for projektområdet, dels af etableringen af NærHeden, som vil øge
trafikken, dels af ændringer i emission fra bilparken og dels af ændringer i det
generelle baggrundsniveau.
De trafikale fremskrivninger viser, at projektområdet vil opleve en stigning i trafik. Der kan hermed forventes en stigning på de større veje i projektområdet
såsom Stenbuen og Brandhøjgårdsvej på op til henholdsvis ca. 600 % og 115 %
og på Hovedgaden omkring 30-50 % fra 2016 til 2036. Samtidig vil NærHeden
skabe mere trafik i projektområdet i forhold til de eksisterende forhold, hvor der
er åben land på byggeområdet.
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Nye emissionsstandarder for transport implementeres løbende, og det forventes,
at en større del af køretøjsparken i 2036 vil være el- og gasdreven, og at emissionsniveauerne for køretøjer derfor vil være reduceret i forhold til i dag.
I forhold til baggrundsniveauer vurderes der ikke at ske en væsentlig ændring
sammenlignet med i dag. Dette underbygges af den trend, som har domineret
de seneste 10 år (DCE, 2016).
På basis af overstående vurderes luftkvaliteten i influensområdet at være sammenlignelig med det niveau, som ses i dag.

5.5.4 Konsekvenser i anlægsfasen
Der ses bort fra denne fase. Se forklaring i afsnit 4.1 om afgrænsning.

5.5.5 Konsekvenser i driftsfasen
De trafikale ændringer som følge af projektet vil give permanente ændringer i
påvirkningen af den lokale luftkvalitet. Den trafikale ændring som følge af projektet er beskrevet i kapitel 5.2 om trafik.
Det kan ses, at trafikken på de større veje i området såsom Hovedgaden og
Brandhøjgårdsvej i dag har en årsdøgnstrafik på ca. 5.000 til 9.000 køretøjer om
dagen i begge retninger.
Det vil typisk være langs gader med meget trafik og dårlige spredningsforhold,
at de højeste gadeniveauer af NO₂, PM10 og PM2,5 kan findes.
Samlet set over influensområdet forventes projektet ikke at medføre en øget
emission, da der primært vil ske en omlægning af trafikken. Ændringen i trafikken på de enkelte veje vil dog medføre en ændring i luftkvaliteten lokalt.
På den nye bro forventes omkring 9.000 køretøjer per døgn, hvoraf ca. 6.200
biler stammer fra NærHeden, mens 2.800 biler er gennemkørende. På de mindre
veje i det nye byområde, NærHeden, forventes ca. 1.100-2.800 køretøjer per
døgn. I forhold til referencescenariet vil der ske en generel stigning af trafik på
broen samt i området omkring NærHeden. Dette vil påvirke luftkvaliteten i området.
Broen ligger over et baneterræn, hvor der er forholdsvist åbent og gode spredningsforhold. Gadekoncentrationsniveauerne er beregnet af DCE til henholdsvis
15,1-20 µg/m³ for NO₂, 13,8-14,4 µg/m³ for PM10 og 11-12 µg/m³ for PM2,5 for
de største veje i området omkring den nye bro. Niveauerne er derfor en del under grænseværdierne både for NO₂, PM10 og PM2,5. Der kan dog også forventes
mindre emissioner på broen fra togtrafikken.
Påvirkningen af luftkvaliteten af vejtrafikken på den nye vej- stiforbindelse vurderes at være lille. Det skyldes tre forhold. Dels at den øgede trafik på den nye
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vej- og stiforbindelse er relativt begrænset, dels de relativt gode spredningsforhold, og dels at luftkvaliteten i området i forvejen er forholdsvis god.
Udover den stigning i trafik, der vil forekomme i området omkring den vej- og
stiforbindelse, vil der ske en stigning i trafikken i det nye boligkvarter og en
samtidig reduktion i trafikken på dele af Hovedgaden og på Brandhøjgårdsvej og
Stenbuen. Da ca. 69 % af trafikken over broen stammer fra det nye boligkvarter, forventes gennemkørslen ved det nye boligkvarter at øges med de resterende ca. 31 %. Dermed kan der forventes en forringelse af den lokale luftkvalitet i
området. Dog vil der samlet set være ca. 8.400 køretøjer om dagen på den værste strækning gennem boligkvarteret, hvilket stadig er relativt få biler. Det er
derfor vurderet, at påvirkningen på den lokale luftkvalitet i området er lille.
På Brandhøjgårdsvej og Stenbuen vil trafikken blive reduceret med henholdsvis
omkring 43 % og 45 % ved anlæggelse af den nye vej- og stiforbindelse, og i
disse områder kan der således forventes en forbedring i den lokale luftkvalitet i
forhold til referencescenariet.

5.5.6 Konklusion
Ved etablering af den nye vej- og stiforbindelse vil der ske en omlægning af trafikken indenfor projektområdet og vejene omkring projektområdet og dermed
også en ændring i den lokale luftkvalitet. Påvirkningen omkring den nye vej- og
stiforbindelse vurderes at være lille. Overordnet set vil projektet ikke medføre
en stigning i baggrundsniveauerne for området, men på enkelte strækninger kan
gadekoncentrationerne forventes at stige. Dette gælder omkring den nye vej- og
stiforbindelse samt ved gennemkørselsveje i NærHeden. Påvirkningen af de to
områder forventes dog at være lille. På dele af Hovedgaden og på Brandhøjgårdsvej og Stenbuen forventes en trafikreduktion sammenlignet med referencescenariet, og derfor kan der her forventes en forbedring af luftkvaliteten.
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5.6
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Biologisk mangfoldighed

5.6.1 Metode
Naturforhold er behandlet med fokus på eventuelle naturværdier inden for projektområdet samt eventuelle forekomster af bilag IV-arterne af padder og flagermus. Projektets udformning og karakter gør, at der ikke forventes påvirkninger uden for projektområdet.
Vurderingen af naturforhold er baseret på en indledende kortanalyse for at kortlægge arealer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens7 § 3. Kortanalysen
omfatter også en indledende kortlægning af de arealer, som kan være omfattet
af § 3, men som ikke indgår i den vejledende udpegning. Vurderingen er derudover baseret på informationer fra fugleognatur.dk, DOF-basen, temaer på Miljøportalen, Håndbog om bilag IV-arter samt øvrige oplysninger og kendskab til
forekomst af arter.
Der er foretaget en naturregistrering i projektområdet samt en indledningsvis
besigtigelse af det kortlagte § 3-beskyttede regnvandsbassin i maj 2018. Den
20. juni 2018 blev der gennemført en feltregistrering af naturtyperne. Ved denne lejlighed blev regnvandsbassinet igen eftersøgt for padder. Der er ikke lyttet
efter flagermus.
Projektområdet har ikke en umiddelbar tilknytning til EU-habitatområder eller
EU-fuglebeskyttelsesområder på land (Natura 2000-områder), og påvirkning af
disse er udelukket i afgrænsningen (afsnit 4.1), potentiel påvirkning på Natura
2000-områder behandles derfor ikke yderligere.

Dokumentationsgrundlag

›
›
›
›
›

Danmarks Miljøportal
Høje-Taastrup Kommuneplan 2014
Vejledning om flagermus og større veje
DOFbasen
Fugleognatur.dk

5.6.2 Lovgrundlag
§ 3-områder
Naturbeskyttelsesloven8 har til formål at værne om landets natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der må ikke ændres i
tilstanden af naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Udpegningen af områderne er vejledende, da områder kan vokse sig ind eller ud af
§ 3-status.

7

LBK nr. 934 af 27/06/2017 af lov om naturbeskyttelse

8

Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse

76

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

Bilag IV-arter
Ud over den generelle artsbeskyttelse er en række arter særligt beskyttet gennem habitatdirektivets9 artikel 12 bilag IV. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud
mod beskadigelse, forstyrrelse og ødelæggelse af arternes yngle- og rasteområder. Det betyder, at den økologiske funktionalitet af den lokale bestands yngleog rasteområder skal opretholdes ved gennemførelsen af et projekt.

5.6.3 Eksisterende forhold og referencescenariet
Projektområdet består nord for banen af et parklignende areal. Projektets beliggenhed i forhold naturinteresser fremgår af Figur 5-25. Syd for holdepladsen i
den sydlige ende af Hedevolden findes et buskads langs med cykelstien. Buskadset ses på Figur 5-26. Buskadset er tæt og domineres af nåletræer samt
yngre mirabel, skov-elm og engriflet hvidtjørn. Der er hverken registreret yngleeller rasteområder for flagermus.
Øst for buskadset findes et § 3-beskyttet regnvandsbassin beskrevet nærmere i
afsnit 0. I parken findes flere træer (flest seljerøn), blandt andet en række allétræer, som kan indeholde hulheder.
Området er ikke beliggende inden for arealer, som er er udpeget med naturbeskyttelsesinteresser, lavbundsarealer eller økologiske forbindelser i HøjeTaastrup Kommuneplan (Høje Taastrup Kommune, 2014).

9

Rådets direktiv 92/43 EØF af 21 maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vil-

de dyr og planter
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Figur 5-25
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Naturforhold i projektområdet. Søen er ikke en naturlig sø, men etableret
som et regnvandsbassin.
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Figur 5-26

Buskads langs med cykelstien, som fjernes forud for anlæggelse af vej- og
stiforbindelsen.

§ 3-områder
Der ligger et regnvandsbassin umiddelbart øst for den vej- og stiforbindelse.
Regnvandsbassinet fremstår med naturlig vegetation og er beskyttet af naturbeskyttelseslovens10 § 3. Regnvandsbassinet er fladbundet og søgt udformet, så
der tages hensyn til paddernes behov. Vandhullet er lysåbent med flade brinker
og har klart vand. Regnvandsbassinet fremgår af Figur 5-27.

Figur 5-27

10

Regnvandsbassin nord for jernbanen. Bassinet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Lovbekendtgørelse nr. 934 af 17. juni 2017 om naturbeskyttelse
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Bilag IV-arter
Padder
Regnvandsbassinet blev besigtiget i begyndelsen af maj 2018, hvor der ikke
blev observeret padder eller ægklumper. Bassinet blev genbesøgt i juni 2018,
hvor der heller ikke blev observeret padder eller haletudser.
Bassinet blev besigtiget i 2011, hvor der blev registreret lille vandsalamander i
(Danmarks Miljøportal, 2018). Det blev dengang vurderet, at bassinet næppe
var ynglebiotop for padder i den daværende stand. Der findes ikke registreringer
af padder på området på fugleognatur.dk eller DOFbasen.
I dag vurderes basinnet umiddelbart at være egnet til padder på grund af udformningen med flade brinker og flad bund og på grund af det klare vand og den
lysåbne karakter. Dog er der stejle skrænter til omkringliggende naturområder,
og vandet i bassinet stammer blandt andet fra vejvand, som kan være saltholdigt som følge af vejsaltning.

Flagermus
Alle arter af flagermus er listet på habitatdirektivets bilag IV og er derfor strengt
beskyttet. Der skal fældes træer forud for anlæggelsen af vej- og stiforbindelsen, som kan være levesteder for flagermus.
Projektområdet er blevet undersøgt for potentielle hule træer, løs bark og andre
steder, der kan fungere som leve- og rastesteder for flagermus. Langs Hedevolden findes en række selje-røn. I disse træer er der flere steder fordybninger, og
det kan ikke udelukkes, at de kan fungere som leve- og rastesteder for flagermus. Ingen af de registrerede træer er hule, men de kan godt indeholde hulheder. I den sydlige ende af Hedevolden findes et større robinietræ, der flere steder har løs bark, som kan udgøre rastested for flagermus.

Figur 5-28

Mulige rastesteder for flagermus.
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5.6.4 Konsekvenser i anlægsfasen
§ 3-områder
Projektet eller arbejdsarealerne overlapper ikke med det § 3-beskyttede bassin,
og der er ingen påvirkning på § 3-området. Det skal dog sikres, at der i anlægsfasen ikke sker en påvirkning af bassinet på grund af eventuel erosion fra
dæmningerne, fra kørsel langs kanterne eller lignende.
Hvis der opstår et behov for at udvide arbejdspladsarealet og eventuelt inddrage
dele af bassinet til vejdæmning såfremt støttevæggen udgår, skal der søges om
dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Høje-Taastrup Kommune er myndighed. I givet fald vil der være en lille påvirkning på § 3- området, da det naturlige dyre og planteliv kortvarigt vil være væk i dele af bassinet, dog vender de
naturlige forhold erfaringsmæssigt hurtigt tilbage.

Bilag IV-arter
Padder
Der er ikke konstateret padder i regnvandsbassinet og basinnet vil ikke blive
påvirket i anlægsfasen, da arbejdsarealer og projektet ikke ligger ud i bassinet.
På denne baggrund vurderes der ingen påvirkning at være af paddearter listet
på bilag IV.
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. I dette tilfælde vurderes påvirkningen på padder at være ubetydeligt.

Flagermus
I anlægsfasen skal der fældes træer, der kan fungere som leve- og rasteområde
for flagermus. Det skal derfor sikres, at træerne fældes uden for flagermusenes
yngle- og overvintringsperioder. Det vil sige, at træerne skal fældes i maj, september eller oktober.
Der er ikke registreret oplagte levesteder eller ekstrementer på stammerne. De
træer, som fældes, vurderes derfor ikke at udgøre væsentlige levesteder for flagermus. Området omkring parken vurderes at være egnet til fødesøgning, og
det antages derfor, at flagermus forekommer i området. Der findes dog mange
andre tilsvarende træer i nærområdet og i parken, som ligeledes vurderes at
kunne fungere som rasteområde for flagermus. Der vurderes derfor, at der ingen påvirkning vil være af flagermus eller deres økologiske funktionalitet, såfremt træerne fældes i det angivne tidsrum. Såfremt træerne skal fældes uden
for dette tidsrum, skal der gennemføres en visuel inspektion, f.eks. i lift, og en
lytning. På den måde kan det med sikkerhed bestemmes, om træerne er rasteog levested for flagermus.
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5.6.5 Konsekvenser i driftsfasen
§ 3-områder
Drift af vej- og stiforbindelsen vil medføre at der i regnperioder tilføres en lidt
større vandmængde til det § 3-beskyttede bassin, dog vurderes dette ikke eller
kun i ubetydelig grad at påvirke bassinets dyre eller planteliv.

Bilag IV-arter
Padder
Det vurderes, at der ingen påvirkning vil være af habitatdirektivets bilag IV
paddearter i driftsfasen. Det skyldes, at der ikke er registreret paddearter listet
på habitatdirektivet. Desuden forventes der ingen vandringer på tværs af vejforløbet op til broen, da bassinet ligger isoleret.

Flagermus
Der findes med al sandsynlighed flagermus i området ved parken. Vej- og stiforbindelsen vil medføre, at området tilføres mere trafik, som potentielt kan forårsage kollisioner med trafik. Hastighedsgrænsen på broen og vejene op til broen
vil være 40 km/t. Hastigheden spiller en stor rolle for, om flagermus kan undvige trafikken. Bytrafik med 50-60 km/t er oftest langsom nok til, at flagermus
kan undvige (Vejdirektoratet, 2011). Der vil derfor kun være tale om eventuelle
tab af enkeltindivider. På den baggrund vurderes trafikken at udgøre en ubetydelig kollisionsrisiko for flagermus i driftsfasen.

5.6.6 Konklusion
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. Den ubetydelige
påvirkning er dog forudsat, at de træer, der potentielt kan fungere som levested
for flagermus, fældes uden for flagermusenes yngle- og dvaleperiode, det vil
sige at de skal fældes i maj, september eller oktober. Ligeledes vil anlæggelse af
broen ikke påvirke det naturagtige regnvandsbassin, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.
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5.7

Rekreative forhold

5.7.1 Metode
De eksisterende rekreative forhold er kortlagt og beskrevet med fokus på offentlighedens adgang og rekreative faciliteter og muligheder. I relevant omfang er
kulturhistoriske forhold også inddraget, da historiske fortællinger er et centralt
element i de berørte rekreative områder, og medvirker til at skabe oplevelser i
området.
Med udgangspunkt i kortlægningen er der herefter foretaget vurderinger af projektets påvirkninger af de rekreative og kulturhistoriske forhold. Her er set på
både direkte påvirkninger ved blandt andet arealinddragelse og barriereeffekter
samt indirekte påvirkninger ved øget støjpåvirkning. I vurderingerne inddrages
konklusioner i forhold til de visuelle ændringer i byrummet samt de forventede
støjgener.

Dokumentationsgrundlag

›
›
›
›

Høje Taastrup Kommunes hjemmeside
Danmarks Miljøportal
Ortofotos og topografiske kort
Relevant litteratur/hjemmesider

5.7.2 Lovgrundlag
Omkring Ansgar Kirke findes en 300 meter kirkebyggelinje jf. Naturbeskyttelseslovens § 19. Inden for byggelinjen er det forbudt at etablere anlæg over 8,5 meter. Ved kirken findes desuden et fredet fortidsminde i form af en runesten. Også rundhøjen nær Hedehusene Station er fredet jf. Museumslovens § 29e. Begge
fortidsminder er omgivet af en 100 meter beskyttelseslinje jf. Naturbeskyttelseslovens § 18. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke ske tilstandsændringer.

5.7.3 Eksisterende forhold og referencescenariet
De rekreative forhold er blandt andet knyttet til offentlighedens adgang til fritidsaktiviteter i naturen og i rekreative områder. Hindres adgangen til disse i
kortere eller længere perioder, kan det påvirke lokalbefolkningens livskvalitet.
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Figur 5-29
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Det primære rekreative område er Hedehusene Kulturpark. Der er stier
gennem parken, langs banen og under banen. Desuden findes et par kulturhistoriske elementer i form af Ansgar Kirke og kirkegård samt enkelte
fredede gravhøje.

De rekreative interesser nær projektområdet er hovedsageligt koncentreret i
Hedehusene Kulturpark, samt det omgivende netværk af cykelstier. Kulturparken på ca. 4,5 ha blev oprindelig anlagt i 1989 med mange skulpturer, bakker
og beplantning. I 2015 blev parken, efter en idékonkurrence, videreudviklet med
en række landskabelige skulpturer og stier, der formidler Hedehusenes industrielle arv og landskab. Der er opsat bænke rundt om i parken, hvilket gør den
tilgængelig for både børn, voksne og ældre. Kulturen er et bærende element i
parkens udformning, og informationerne om byens historie og udvikling indgår i
parklandskabet på forskellig vis.

84

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

Figur 5-30

Der informeres på forskellig vis i Kulturparken (foto til venstre), mens der
et andet sted er anlagt en sti gennem en trærække (foto til højre).

I parkens nordlige del ligger også byens Kultur- og medborgerhus, der rummer
en række foreninger og aktiviteter (Spektrum, 2015). I parken findes ydermere
bålplads i den østlige ende samt generelt gode muligheder for at benytte opsatte
borde og bænke. Det vekslende terræn og den tætte beplantning betyder, at
parken opleves som et grønt og lukket område. Trafikken på Hovedgaden er
hørbar, men den opleves ikke som markant. Togene høres ligeledes, når de passerer, men den visuelle forbindelse til jernbanen er generelt skærmet af beplantning.
I Kulturparken findes flere anlagte stier. Stierne skaber en direkte forbindelse
mellem stationsområdet og boligområdet øst for parken, og de gør det desuden
let at komme ubesværet rundt i parken. Der findes også et netværk af cykelstier, som er vist på Figur 5-29. Blandt andet forløber en sti langs med jernbanen,
på den nordlige side. Krydsning af jernbanen kan ske ved Hovedgaden vest for
stationen samt for bløde trafikanter gennem tunnellen mellem Charlottegårdsvej
og Enggårdsvej øst for parken.

Figur 5-31

Der går en række stier gennem Kulturparken. Området opleves lukket og
varieret på grund af terræn, beplantning og forskellig formidling af kulturhistorisk information.

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

85

Foruden de kulturhistoriske fortællinger i Hedehusene Kulturpark findes blandt
andet en fredet rundhøj nær Hedehusene Station. Rundhøjen står markant i byrummet, og der er opsat en informationstavle ved den. Øst for parken findes
desuden Ansgar Kirke og kirkegård samt et fredet fortidsminde i form af en runesten ved kirken. Langs Hovedgaden findes desuden en kilometersten, der er
fredet.

Figur 5-32

Kulturhistorien er inddraget som en del af oplevelsen i Hedehusene. Her
ses en fredet rundhøj med informationspæl nær stationen.

5.7.4 Konsekvenser i anlægsfasen
Anlægsarbejderne vil medføre støj- og vibrationsgener, der er forstyrrende for
beboere og brugere i området. Det gælder særligt i den del af anlægsfasen, hvor
spuns nedrammes. Der vil desuden være øget trafik i området fra anlægsmaskiner samt i forbindelse med transport af materialer mv.
Arbejdsarealerne er placeret vest for den nye vej- og broforbindelse, hhv. umiddelbart nord og syd for jernbanen. Der inddrages således ikke yderligere midlertidige arbejdsarealer i Kulturparken. En del af anlægsarbejdet vil dog foregå i
parken, da selve vej- og broforbindelsen anlægges gennem denne. Anlægsarbejderne vil være forstyrrende for oplevelsen i parken, men de vil være midlertidige. Det må forventes, at brugen af særligt den vestlige del af parken reduceres og forringes, mens arbejdet står på.
Cykelstien langs jernbanen opretholdes generelt i anlægsfasen, men der vil være behov for at spærre den i korte perioder. Her vil der blive opsat skilte med
alternative ruter. Påvirkningen af de rekreative forhold vurderes samlet at være
middel.
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Kroppedal Museum har gjort opmærksom på, at der udover rundhøjen ved stationen har ligget endnu en gravhøj i området. Den blev udgravet i forbindelse
med anlæg af jernbanen, og museet vurderer derfor, at der kan være yderligere
skjulte fortidsminder i området. Museet vil derfor blive involveret i processen, så
behovet for arkæologiske undersøgelser kan afklares nærmere.

5.7.5 Konsekvenser i driftsfasen
Etableringen af den nye vej- og broforbindelse vil permanent inddrage cirka
6.000 m² af Hedehusene Kulturpark i den vestlige del. I dette område vil den
rekreative brug af parken således ophøre. Den nye vej- og stiforbindelse vil desuden være et synligt teknisk element i dele af parken. Synligheden vil især være
stor i starten, når beplantningen er ryddet, og området fremstår bart. 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. Foruden synligheden
vil trafikstøjen fra den nye vej ligeledes blive markant højere i parkområdet (se
nærmere i kapitel 5.3 om støj), og den forventes at være forstyrrende for oplevelsen i den vestlige del af parken. Den nuværende sti ind i parken fra vest vil
blive omlagt. Adgangen fra den nye vej vil ske via en dobbeltrettet sti øst for
vejen. Oplevelsen vil hermed blive ændret, da indgangen i dag opnås fra den
utrafikerede Hedevolden. Påvirkningen vurderes at være væsentlig i forhold til
den rekreative brug af Kulturparken. Det skyldes blandt andet, at der er tale om
et direkte arealindgreb, samt at parken udgør det primære rekreative område i
lokalområdet.
Cykelstien langs jernbanen bevares og føres under den vej- og stiforbindelse
gennem en tunnel. Tunnelen vil være 70 meter lang. Rummelighed og god belysning i tunnellen er vigtig for at sikre tryghed for cyklister og gående. Den vejog stiforbindelse vil desuden medvirke til at sikre sammenhæng mellem det eksisterende og veludbyggede cykelstinet nord for jernbanen og det kommende
netværk og stisystem i NærHeden.
Vest for vejen skabes et uudnyttet område på cirka 1.700 m². Området vil ikke
fungere som en sammenhængende del af Kulturparken, da den nye vej- og stiforbindelse vil udgøre en visuel og fysisk barriere.
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Figur 5-33
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Trærækken langs den eksisterende Hedevolden (i midten af foto) forventes
at blive bevaret. Den vil dog være afskåret fra Kulturparken af den nye
vej- og broforbindelse, da denne etableres på parksiden af trærækken.

Selve broen ligger uden for kirkebyggelinjen omkring Ansgar Kirke, mens ændringerne på Hovedgaden etableres inden for byggelinjen. Ændringerne her vil
dog være i niveau og ikke markante. Projektet vurderes ikke være forstyrrende
indenfor kirkebyggelinjen. Ændringerne i Hovedgaden vil foregå indenfor beskyttelseslinjen omkring rundhøjen og runestenen. Ændringerne er begrænsede og
på eksisterende vej. Kommunen skal vurdere, om der er behov for at søge om
dispensation.

5.7.6 Konklusion
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. Her vil blive opsat skilte med alternative ruter. Påvirkningen vurderes at være middel.
Kroppedal Museum vurderer, at der kan være behov for arkæologiske undersøgelser. Museet vil derfor blive inddraget i processen.
I driftsfasen vil den nye vej- og broforbindelse 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 ryddet for at gøre plads. Der vil 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 rekrea-
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tive 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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Jordbund og jordforurening

5.8.1 Metode
De mulige miljømæssige påvirkninger af jord og grundvand i forbindelse med
håndtering af forurenet jord og øvrige aktiviteter i anlægsfasen er vurderet.
Eventuelle tiltag, der kan afværge eller reducere påvirkningerne, er beskrevet.
Som grundlag for at beskrive og vurdere de miljøpåvirkninger, som forurenet
jord kan medføre, er dels den nuværende viden om forurening inden for projektområdet benyttet og dels det nuværende lovgrundlag for gravearbejder og
håndtering af jord på forurenede eller muligt forurenede arealer.
Den faktiske jordmængde til håndtering i projektet og den præcise forureningsfordeling i jorden kendes endnu ikke. Dette er helt normalt for projektets nuværende stade, hvor den foreliggende viden er fuldt tilstrækkelig som grundlag for
en overordnet vurdering af den berørte jords forventede forureningsgrad. Den
foreliggende viden gør det også muligt at udpege eventuelle særligt forurenede
områder, der skal være fokus på i forbindelse med den videre projektering,
myndighedsbehandling og selve anlægsarbejdet.
Fra Region Hovedstaden er der indhentet oplysninger om forurenede eller potentielt forurenede arealer, de såkaldte V1- og V2-kortlagte arealer. Oplysningerne
omfatter typisk resultatet af forureningsundersøgelser udført på arealerne, vurdering af forureningstyper og udbredelse samt myndighedernes vurdering af
arealerne. Oplysningerne er supplereret med oplysninger fra Danmarks Miljøportal (2018) om bl.a. udstrækning af områdeklassificering i området.
Projektets konsekvenser i forbindelse med forurenet jord i anlægsfasen er vurderet på baggrund af projektets forventede udformning og de tilhørende anlægsaktiviteter. Der er foretaget et overordnet skøn af den opgravede jords forureningsgrad, og der er udpeget områder og forhold, der skal være fokus på i
forbindelse med den videre projektering, myndighedsbehandling og selve anlægsarbejdet.
På baggrund af den nuværende lovgivning er der udarbejdet en beskrivelse af,
hvad der skal tages højde for i forbindelse med jordhåndtering under anlægsarbejdet. På den måde kan man sikre den bedste løsning for projektet og det omgivende miljø. De gældende regler er beskrevet kort i afsnit 5.8.2. Mulighederne, samt behovet for, at genanvende en del af den opgravede jord er ikke vurderet. Det vil ske senere i projekteringen.

Dokumentationsgrundlag

›
›
›
›
›

Danmarks Miljøportal
www.kb.dk/danmarksetfraluften
https://kort.htk.dk/cbkort
NIRAS, Hedesvinget 3-5 og 4, Hedehusene. Videregående undersøgelse.
Maj 2016 (udarbejdet for Region Hovedstaden)
www.htk.dk/Erhverv/Byggeri/Byggesagsarkiv.aspx
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5.8.2 Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven11
Miljøbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter blandt andet
at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund, at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer samt at fremme
genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.
Nyttiggørelse/genanvendelse af forurenet jord samt etablering af midlertidige
mellemdepoter for forurenet eller muligt forurenet jord kræver tilladelse efter
miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.
I miljøbeskyttelsesloven er der krav om oplysningspligt til kommunen, hvis der
konstateres forurening, både i forbindelse med gravearbejde og i forbindelse
med en undersøgelse.

Jordforureningsloven12
Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på
grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Jordforureningsloven regulerer de overordnede forhold for opgravning og håndtering af forurenet jord og
er udmøntet i en række bekendtgørelser, hvoraf den vigtigste er jordflytningsbekendtgørelsen.
Jordforureningsloven fastsætter endvidere reglerne for forureningskortlægning
og tilladelse til ændret arealanvendelse. Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1)
omfatter arealer, hvor miljømyndighederne har viden om, at der har været aktiviteter, som kan have medført forurening af jorden, grundvandet og/eller recipienter. Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2) omfatter arealer, hvor der er
påvist forurening i forbindelse med gennemførelsen af forureningsundersøgelser.
Efter jordforureningslovens § 50a klassificeres alle arealer inden for byzone administrativt som lettere forurenede. Det er den såkaldte områdeklassificering.
I jordforureningsloven er der angivet pligt til at standse arbejdet, hvis der konstateres ukendt forurening i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde.

Jordflytningsbekendtgørelsen13
Jordflytningsbekendtgørelsen fastsætter regler for anmeldelse og dokumentation
ved flytning af forurenet jord bort fra en ejendom. Dette omfatter jord fra områder med kortlagt forurening, områdeklassificere-de arealer samt jord fra offentlige vejarealer.

11

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr 966 af 23/06/2017

12

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord LBK nr 282 af 27/03/2017
Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af

13

jord BEK nr 1452 af 07/12/2015
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5.8.3 Eksisterende forhold og referencescenariet
Syd for jernbanen
Syd for jernbanen er der ved at blive etableret en ny bydel, "NærHeden". På
arealet har der tidligere været en betonvarefabrik, og der er ved en række gennemførte undersøgelser påvist forurening med overvejende tjærestoffer og olieprodukter. Arealet er kortlagt på vidensniveau 2. I 2014 udførte NIRAS en omfattende undersøgelse af arealerne for Region Hovedstaden. På baggrund af resultaterne traf Region Hovedstaden i 2016 afgørelse om kortlægning samt afslutning af den offentlige indsats på bl.a. den tidligere matrikel nr. 1pr, hvor det
aktuelle projektområde er inden for.
I perioden 2016 til forår 2017 har der inden for projektområdet syd for jernbanen været et omfattende "bakke" projekt, hvor jord er kørt til for at hæve terrænet mod banen. Inden for den aktuelle del er arealet hævet med omtrent fem
meter.
På Figur 5-34 ses, at den sydlige del af projektområdet er kortlagt som forurenet.
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Figur 5-34

V2-Kortlagt (NærHeden) areal syd for banen, øvrige arealer er omfattet af
områdeklassificeringen. Der er ikke V1 kortlagte arealer inden for
projektområdet.

I forbindelse med geotekniske undersøgelser for det planlagte projekt blev der
februar 2018 foretaget en screeningsundersøgelse af jordforureningen i området
i form af 17 boringer med i alt 126 udtaget prøver. Syd for jernbanen (på det V2
kortlagte areal) er udført seks boringerne. Her er der påvist lettere forurenet
jord svarende til klasse 2 samt jord svarende til klasse 4 i boringen GB2. Den
påviste forurening er kulbrinter inden for fraktionen C15-C35 samt tjærestoffer.

Nord for jernbanen
Den nordlige del af projektområdet er umiddelbart på østsiden af vejen Hedevolden og er i dag ikke bebygget. På matriklerne 2lv og 2kø har der været bygninger der har fungeret som spejderhytter, af nedrivningsattesten i weblageret
fremgår at bygningen på matriklen 2lv har været nedbrændt.
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Arealet er udlagt som områdeklassificeret areal og det kan derfor forventes, at
der er forurenet jord eller forhold afledt af jordforurening indenfor hele området,
og at reglerne gældende for forurenet jord skal følges i hele projektet.
Områdeklassificeringen dækker arealer, hvor forureningen ikke kan henføres til
bestemte forurenende aktiviteter som på de kortlagte grunde. Forureningen i
områdeklassificerede arealer har en mere diffus karakter, der må tilskrives forurening fra trafik, afbrænding af fossile brændsler (kul og olie), atmosfærisk nedfald fra industri samt historiske opfyldninger med jord og f.eks. byggeaffald. Der
er oftest tale om lettere forurenet jord, som er belastet med olieforbindelser,
tungmetaller (f.eks. cadmium og bly) og tjærestoffer (PAH’er). Forureningen
findes typisk i de øvre jordlag.
I forbindelse med de geotekniske undersøgelser i februar 2018 blev der nord for
jernbanen der udført 11 boringerne. I én boring er der i to jordprøver inden for
intervallet 0,5 – 1,5 meter under terræn påvist indhold af kulbrinter inden for
kulbrintefraktionen C10-C35 – dog flest i den tunge fraktion. De påviste koncentrationer svarer til klasse 4. Kilden til denne forurening er ikke klarlagt.

Referencescenariet
I referencescenariet skal der ikke foretages grave- og anlægsarbejder i de forurenede områder, fordi der ikke etableres en vej- og stiforbindelse over jernbannen til NærHeden. Der vil derfor ikke skulle bortskaffes forurenet jord fra området. Om der fjernes en relativt lille mængde forurenet jord eller ikke, vurderes
på den baggrund at være uden betydning i forhold til den miljøbelastning, som
følger af den eksisterende jordforurening.

5.8.4 Konsekvenser i anlægsfasen
Anlægsarbejder
I henhold til jordforureningslovens § 8 skal der søges om tilladelse til at udføre
anlægs- og gravearbejder på forureningskortlagte arealer, hvis arealet samtidig
er udpeget som indsatsområde i forhold til arealanvendelse, nærtliggende målsatte recipienter eller grundvand.
Hele projektområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD). Syd for jernbanen er arealet kortlagt, hvilket betyder, at anlægsarbejdet
her i princippet skal ske efter tilladelse i henhold til jordforureningslovens §
8.Som beskrevet i afsnit 5.8.3 har Region Hovedstaden imidlertid truffet afgørelse om at afslutte den offentlige indsats, hvorfor der ikke skal foreligge miljøansøgning i hht. jordforureningsloven § 8.

Jordflytning
Alt jord inden for projektområdet er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen.
Det vil sige at alt jord der håndteres i fra projektområdet skal analyseres og
klassificeres, så der foreligger dokumentation for jordens forureningsgrad.

94

NY VEJ- OG STIFORBINDELSE OVER JERNBANEN MELLEM HEDEHUSENE OG NÆRHEDEN

Hvis jorden skal køres bort fra den matrikel eller det forureningskortlagte areal,
hvor den er gravet op, skal jordflytningen anmeldes til kommunen. Skal jorden
genanvendes inden for matriklen, er den i princippet ikke omfattet af jordflytningsbekendtgørelsens krav til prøvetagning. Hvis der imidlertid er mistanke
eller viden om, at jorden er forurenet, kan myndighederne kræve en § 19tilladelse, som sikrer miljømæssig forsvarlig håndtering og genanvendelse af den
forurenede jord.
Jordflytningsbekendtgørelsen beskriver principperne for prøvetagning, analyseomfang og acceptkriterier. For jord fra områdeklassificerede arealer, hvor genanvendelsen kræver, at jorden er uforurenet, skal der som minimum udtages én
prøve pr. 30 ton jord. For den øvrige områdeklassificerede jord er kravet til prøveantallet én prøve pr. 120 ton. Dette afhænger dog af kravet hos jordmodtageren. Prøvetagningskravet omfatter som udgangspunkt kun muld og fyldjord. Fra
For jord fra kortlagte arealer skal i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen udtages én jordprøve pr. 30 ton jord. Kravene til analyse-omfanget kan reduceres
ved at udarbejde en jordhåndteringsplan.
Forud for projektstart udarbejdes en jordhåndteringsplan, der beskriver beskrive, hvordan jorden håndteres med hensyn til for eksempel forureningsgrad, nyttiggørelse/genanvendelse af afgravet jord, kontrolforanstaltninger, dokumentation og analyseomfang. Jordhåndteringsplanen kan danne grundlag for eventuelle ansøgninger, der skal udarbejdes i forbindelse med jordhåndteringen. Det kan
eksempelvis være ansøgninger om nyttiggørelse/genanvendelse eller midlertidige oplag af forurenet jord.
Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et regulativ for jord (Høje-Taastrup
Kommune, 2012). Det gælder for jord, som er omfattet af anmeldepligt, eller
som ønskes anvist som affald i forbindelse med bortskaffelsen af den forurenede
jord.

Mellemdeponering og nyttiggørelse/genanvendelse af jord
Såfremt der i projektet skal ske nyttiggørelse/genanvendelse af lettere forurenet
jord, forurenet jord eller jord, hvor der er mistanke om forurening, kræver det
visse tilfælde tilladelse efter § 19 eller § 33 (kapitel 5) i miljøbeskyttelsesloven.
Ved mellemdeponering af lettere forurenet jord, forurenet jord og muligt forurenet jord kræver ligeledes i visse tilfælde en § 19- eller en § 33-tilladelse (kapitel
5) i henhold til miljøbeskyttelsesloven.
Høje-Taastrup Kommune afgør, om bestemmelserne vedrørende nyttiggørelse/genanvendelse og mellemdeponering og skal benyttes, og på hvilke vilkår
midlertidigt oplag eller nyttiggørelse/genindbygning kan gives. Kommunen afgør
således også analyseantal, afværgetiltag, driftsvilkår for støj mv.
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Risiko for forureninger
Håndtering af forurenet jord
Anlægsarbejdet vil medføre, at der skal håndteres forurenet jord.
Hvis fordelingen af analyseresultaterne fra screeningsundersøgelsen i forureningskategorier lægges til grund, vil ca. 84 procent af jorden være uforurenet
(106 af 126 prøver), mens de resterende 16 procent er fordelt med 12 procent
lettere forurenet jord og 4 procent kraftigt forurenet jord.
Det skal holdes for øje at der efter de nedrevne bygninger langs vejen Hedevolden, nord for banen, kan være efterladt murbrokker o.lign. ligesom det ikke vides i hvilket omfang den terrænnære jord kan være belastet med f.eks. tjærestoffer fra den nedbrændte bygning på matr. nr. 2lv.
Skal der graves under det oprindelige terræn syd for jernbanen må der forventes at kunne træffes forurening og murbrokker i jorden.
Al håndtering og bortskaffelse af jord vil skulle ske under overholdelse af de
gældende regler, og på den baggrund vurderes det, at jordhåndteringen ved
anlægsarbejdet vil medføre en ubetydelig påvirkning af omgivelserne og miljøet.
Der vil kunne opnås en gevinst i forhold til miljøbelastning og ressourceforbrug,
hvis nyttiggørelse og genanvendelse af den opgravede jord indtænkes i projektet. Gevinsten vil være størst, hvis jorden nyttiggøres indenfor selve projektet.

Risiko for forurening under arbejdet
Der vil i projektets anlægsfase være risiko for, at der sker spild med olieprodukter ved bl.a. tankning af entreprenørmaskiner, fra mobile entreprenørtanke og
fra defekte hydraulikslanger. Der vil også være risiko for forurening med olie
eller andre kemikalier, hvor disse oplagres.
Risikoen for spild 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
desuden tilstræbes, at mobile tanke flyttes så lidt som muligt, samt at entreprenørmaskiner og udstyr vedligeholdes, så brud på hydraulikslanger og lignende
forhindres.
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
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alle, hvem der skal gøre hvad, og hvem der skal kontaktes i forbindelse med et
eventuelt spild eller anden form for ulykke.
Det vurderes, at risikoen for spild og lignende, der kan forårsage forurening af
jorden, er minimal, og at der kun vil være en ubetydelig påvirkning omgivelserne og miljøet.

5.8.5 Konklusion
Sammenfattende kan det konkluderes, at projektets miljøbelastning som følge af
jordforurening er ubetydelig, da forurenet jord vil blive håndteret efter gældende
lovgivning og i henhold til Høje-Taastrups vejledning og regulativ.
I tilfælde af, at der konstateres yderligere jordforurening under byggeprocessen, skal arbejdet standses og Høje-Taastrup kommunes miljømyndighed
skal kontaktes.
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 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.
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Grundvand

5.9.1 Metode
De nuværende grundvandsforhold og projektets konsekvenser for grundvand og
drikkevand er beskrevet og vurderet. Det vurderes, at projektets udformning og
karakter er sådan, at der ikke forventes påvirkninger uden for projektområdet.
Grundvandsforholdene og projektets konsekvenser for disse beskrives med fokus på:

›

Hydrogeologi, dvs. en beskrivelse af de geologiske forhold og grundvandsmagasiner i området

›
›
›

Potentialeforhold i de primære og sekundære magasiner
Drikkevandsinteresser (OSD, OD og OBD)
Nærliggende indvindingsboringer, herunder evt. BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder).

I dette kapitel beskrives endvidere de mulige konsekvenser i forhold til grundvands- og drikkevandsinteresser i anlægsfasen. .

Dokumentationsgrundlag

›
›
›
›
›
›
›

Danmarks Miljøportal
GEUS' boringsdatabase Jupiter,
Tilgængelige hydrogeologiske undersøgelser i området,
Vandplaner,
Indsatsplaner,
Potentialekort
Udførte geotekniske undersøgelser.

5.9.2 Lovgrundlag
Vandforsyningsloven
Bortledning (oppumpning) af grundvand ved midlertidig grundvandssænkning i
forbindelse med tørholdelse af udgravninger er dækket af vandforsyningsloven14. Der skal som udgangspunkt søges om tilladelse til bortledning af grundvand, dog kan bortledningen foretages uden tilladelse, hvis der 1) pumpes i
mindre end to år, 2) oppumpningen er mindre end 100.000 m³/år og 3) når
bortledningsanlægget ligger mere end 300 meter fra nærmeste indvindingsanlæg.

Miljøbeskyttelsesloven
Ansøgning om afledning af vand til offentlig kloak ved byggeri- og gravearbejder
er dækket ind af miljøbeskyttelsesloven15. Vilkår for tilslutningstilladelse afhæn-

14

Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v.

15

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse
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ger af vandmængdens størrelse og art, men overordnet gælder, at der ikke må
tilsluttes vandmængder med miljøfremmede stoffer i et sådant omfang, at det er
til skade for miljøet. Der kan i den forbindelse stilles krav om rensning inden
afledning.

5.9.3 Eksisterende forhold og referencescenariet
Geologi
Figur 5-35 viser et geologisk længdeprofil udført i vej- og stiforbindelsens længderetning. Profilet er baseret på data fra geotekniske boringer udført som en del
af forundersøgelsesprogrammet.

Figur 5-35

Geologisk længdeprofil for projektområdet. Nord er til venstre på
længdeprofilet.

Øverst ses lag af fyld og muld med en mægtighed på op til 5 meter. Herefter ses
kvartære aflejringer bestående overvejende af glaciale aflejringer i form af moræneler og smeltevandssand. Særligt syd for broen ses et gennemgående lag af
smeltevandssand, men ellers findes sand- og siltlagene primært indlejret i moræneleret som små linser. Under de kvartære aflejringer findes kalken, hvis
overflade varierer mellem kote +26 syd til kote +18 m DVR90.

Grundvandsmagasiner
Kalken udgør sammen med eventuelle ovenliggende sand/gruslag, der er i direkte kontakt med kalken, det primære magasin i området. Derudover kan der
træffes lokale sandlag, som kan udgøre mindre, lokale, sekundære magasiner.
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Pejlinger udført i forbindelse med de geotekniske forundersøgelser viser overvejende frie magasinforhold i det primære magasin, dvs. det er kun en del af det
vandførende lag, der er vandfyldt.

Potentialeforhold
Grundvandspotentialet (grundvandsspejlet) i det primære magasin omkring projektområdet er vist i Figur 5-36.

Figur 5-36

Potentialelinjer for det primære magasin pejlet i 2016. Modtaget af HøjeTåstrup kommune.

Grundvandspotentialet er baseret på pejledata indsamlet i 2016 i Høje-Taastrup
kommune. Af Figur 5-36 ses en overordnet grundvandsstrømning i østlig retning. Bemærk, at projektområdet er beliggende omkring et vandskel, hvor vandet enten strømmer i en nordvestlig retning mod Roskilde Fjord eller i en sydøstlig retning mod Solhøj Kildeplads.
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Grundvandspotentialet i det primære magasin omkring projektområdet ligger
mellem kote 18-19 meter DVR90, hvilket bekræftes af pejlinger udført i de geotekniske forundersøgelsesboringer for det primære magasin.

Vandindvinding og drikkevandsinteresser
Figur 5-37 viser drikkevandsinteresser og eksisterende vandindvinding tæt på
projektområdet. Af figuren ses det, at projektområdet er beliggende i et område
udpeget som særlige drikkevandsinteresser (OSD) og der er generelt en intensiv
udnyttelse af drikkevandsressourcen i området. Samtidig er området udpeget
som nitratfølsomt indsatsområdet (NFI). Der foreligger på nuværende tidspunkt
ingen konkrete indsatser i forhold til NFI, men generelt vurderes området at være sårbart overfor nedsivning af kritiske stoffer (Ishøj & Høje-Tåstrup kommune,
2017).
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Figur 5-37
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Information om drikkevandsinteresser

Projektområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Solhøj kildeplads der hører under HOFOR. Kildepladsen har en indvindingstilladelse på 5.000.000 m³/år.
Derudover foregår der lokalt indvinding fra to mindre vandværker; Hedehusene
Østre og Vestre Vandværk, der har en indvindingstilladelse på hhv. 165.000
m³/år og 32.000 m³/år. For begge anlæg er der beregnet boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) inden for hvilket det ønskes at begrænse eller forhindre
risikoen for forurening af grundvandet af hensyn til drikkevandsinteresser. For
begge anlæg er der beregnet boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) inden for
hvilket det ønskes at begrænse eller forhindre risikoen for forurening af grundvandet af hensyn til drikkevandsinteresser.

Jord- og grundvandsforurening
For information om eksisterende jord- og grundvandsforureninger henvises til
kapitel 5.8 Jordbund og jordforurening.

5.9.4 Konsekvenser i anlægsfasen
Som beskrevet i afsnit 2.3.1 skal broen funderes dels ved direkte fundering og
dels ved pælefundering. Ved den direkte fundering skal der etableres spuns parallelt med sporretningen og derefter foretages blødbundsudskiftning på "bagsiden" af spunsvæggen.
Ved blødbundsudskiftning udgraves til kote +30 m DVR90. Dette er betragteligt
højere end det målte grundvandsspejl. Der må derfor påregnes at skulle håndteres ingen eller kun yderst begrænsede mængder vand i forbindelse med almindelig tørholdelse dvs. håndtering af nedbør samt evt. helt lokalt terrænnært
grundvand. Det kan i så fald muligvis blive nødvendigt at etablere midlertidig
grundvandssænkning, f. eks. i form af simpel lænsning.
Vandmængderne vurderes således at blive yderst begrænsede og håndterbare,
således at der ikke skal indhentes tilladelse efter vandforsyningsloven. Men der
skal i givet fald indhentes tilladelse til afledning til kloak. Der kan i den forbindelse stilles krav til kvalitet, således at vandet skal gennem rensning inden det
afledes til kloak.
I forhold til at projektområdet ligger inden for både NFI-udpeget område og
BNBO-beregnet opland, vurderes det, at de anlægsmæssige aktiviteter ikke er
grundvandstruende, da udgravningsniveauet ligger mere end 10 meter over potentialet i det primære magasin.
Ved pælefundering er der ikke behov for grundvandssænkning.
Det vurderes, at påvirkningen af grundvandsressourcen i anlægsfasen er ubetydelig.
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5.9.5 Konklusion
Det vurderes, at projektet i anlægsfasen ikke har grundvandsmæssige konsekvenser. Funderingsmetoderne er af sådan en karakter, at der ikke forventes at
blive behov for bortledning af grundvand andet end evt. yderst begrænsede
vandmængder i forbindelse med almindelig tørholdelse af udgravningen.
Ved udskiftning af blødbundsaflejringer skal der udgraves til omkring kote +30
m DVR90. Grundvandspotentialet i det primære magasin ligger omkring kote
18-19 m DVR90 og er samtidig generelt godt beskyttet af et ca. 5 meter tykt lag
af moræneler. 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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Opsamling på afværgeforanstaltninger

Tabel 6-1
Kapitel og Emne

Oversigt over afværgeforanstaltninger for de enkelte miljøemner.
Afværgende foranstaltninger og anbefalinger

5.1 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.

5.2 - Trafikale forhold
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

5.3 - Støj
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

5.4 - Vibrationer
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

Anbefalinger

For at overholde det vejledende vibrationskomfortniveau kan det overvejes følgende
- at søge Høje-Taastrup Kommune om dispensation for at have et vibrationsniveau over vejledende grænseværdi for en periode af 2 uger per
aktivitet.
- at vibrationsovervåge bygninger og klargøre en alternativ plan for afværgetiltag i tilfælde af, at vejledende grænseværdi overskrides i mere
end 1 uge.
At overveje følgende afværgetiltag såfremt længerevarende overskridelser af vejledende komfortniveau måles.
- forborer pæle eller vibreret spuns.

5.5 - Luftforurening
Afværgende foranstaltninger

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

5.6 - Biologisk mangfoldighed
Afværgende foranstaltninger

Det skal sikres, at der i anlægsfasen ikke sker en påvirkning af det § 3beskyttede 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.
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Kapitel og Emne

Afværgende foranstaltninger og anbefalinger
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.

5.7 - 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.

5.8 - 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 hydraulikslanger og lignende forhindres.

5.9 - Grundvand
Afværgende foranstaltninger

6.1

Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger

Overvågning

Der ikke behov for opsætning af overvågningsordninger i forbindelse med projektets anlæg eller drift.
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Bilag A

Ikke-tekniske resumé
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